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الرحيم الرحمن هللا بسم

حكمته، تمام عن خلقه نظاُم وأعرب قدرته، عظيم عن صنعه بديع ترجم الذي هلل الحمد
املعرفة عني كانوا الذين وصحبه آله وعىل وهداية، رحمًة املبعوِث عىل والسالم والصالة

والدراية.
… وبعد

سعادة نواِلَها إىل ووسيلة املعايل، إىل الرتقائها سبٌب املعارف يف األمم تقدم فإنَّ
أََمارة ذلك َكاَن إالَّ بينها، والفنون العلوم نطاق توسيِع يف وجدَّت أمٌة نهضت وما الحياة،

بفالحها. وبشارة نجاحها، عىل
الغاية تلك وراء السعي يف امُلتمدِّنة البالد جميع بُمسابقة تتباهى أن ِلمرص ويحقُّ
الزََّمان تحسد امللوك باتت الذي األعظم، الخديوي عرص السعيد، العرص هذا يف الرشيفة

صولته. وأبَّد دولته، هللا أداَم حلمي» باشا «عباس األفخم مليكنا عليه،
بأن جديرة األيَّام هذه بمرصيف قاَمت التي الفخارية، العلميَّة النَّهضة هذه َكانَت ا وَلمَّ
سعادة أنصارها، أعظم من هو الذي الهمام ذلك رأى لسان، بكلِّ وتُذَاُع األنام، بني تنترش
وصلت ما ُ ويُبنيِّ الغطاء، عنها يكشَف أن — العمومية املعارف وكيل — أرتني باشا يعقوب
تكون التي واألمور العظيم، املقدار هذا إىل بها بََلَغت التي واألسباب زماننا، يف املعارف إليه
الخبري، الحاذق تبيني طريقها، يف لها عائقة تكون التي واألشياء ِمها، تقدُّ دوام عىل ُمِعينَة
برتجمته أََمَرنِي الوطن أبناء بني نرشه يف وحبٍّا الفرنساوي، كتابه فوضع البصري، امُلطَّلع
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غاية باذًال باهلل، ُمستعينًا ذلك يف ورشعُت بالقبوِل، أمره يُت فتلقَّ العربيَّة، لغتهم إىل لهم
من فرجائي هللا، بعوِن تمَّ حتَّى األشغال، كثرة من يل ما عىل العمل هذا إنجاز يف ُجهدي

االعتساف. بعني ال اإلنصاف، بعنِي ينظروه أن الرتجمة عىل املطَّلعني ادة السَّ

بهجت عيل
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النظام روح وحلَّت املعمورة، بالد من بلًدا كينة السَّ نََزَلت متى أنَّه يف اثنان يختلف ال
البلد ذلك أهايل شعر النفسانية، باألغراض والحكم واالختالل، الخوف محل فيها والعدل
يف بطيئة تكون التي النهضة وهذه الجهل، مكان بالحلول العلم وهمَّ للتعليم، باحتياجهم
يعوق يكاُد ال عمومية، فتصري أمرها يَنتهي أن إىل الخطى، ترسع أن تلبث ال أمرها مبدأ

املدنيَّة. تولِّدها التي والحاجات للُمزاحمة إالَّ ذاك وما عائق، سريها
فيتفرَُّغوَن الحارض، بالزمن همهم ويقلُّ باملستقبل، الثقة األهلني يف تكثر ذلك عند

األمور. صعاب لتذليل اإلعداد تمام يعدُّوهم حتَّى عقولهم، وتثقيِف أوالدهم، لرتبية
آتي أن هذه ُعَجاَلتي يف أقصُد ولسُت ِمرصنا، عىل االنطباِق تماَم تنطبُق الحال وهذه
التي الدرجة إىل أصل حتى نموِّها، وأطوار األوىل أدوارها أتتبع أن أو فيها، العلوم تاريخ عىل
منذ املرصيني عامة أنَّ ألعلمه لحظة؛ ُهنَا القارئ أستوِقَف أن بي يجدر ولكن اآلن،1 بلغتها
ُمعارضًة الرتبية يُعارضون كانوا بل فقط، أوالدهم تربية ليهملوا يكونوا لم سنوات عرش
حينما سنة، ستني منذ باشا عيل محمد له املغفور القاه ما جانب يف قليلة كانت وإن تُذكر،
بينهما ًقا موفِّ أوروبا، حذو حاذيًا فيها، الرتبية روح وبثَّ مرص، يف التعليم هذا بإدخال همَّ

البالد. حاجات وبني

ذلك كل فيه تجد ،٨٩ سنة باريس، طبع بمرص، العمومية املعارف عىل باشا، أرتني يعقوب كتاب راجع 1

ًال. ُمَفصَّ



العام التعليم يف التام القول

قدرها، حقَّ الرتبية وقدَّروا بالتعليم، العموم ظن حُسن فقد — الحمد وهلل — اليوم ا أمَّ
البالد فسكَّان القطر، أنحاء جميِع من املعارف نظارة إىل تَِرُد الطلبات أصبحت بحيُث
فيها التي البالد وسكان أبنائهم، لرتبية عندهم مدارس إنشاء يطلُبُون املدارس من الخالية
املصاعب يُدِرُكوَن ال وهؤالء هؤالء كان وإن فيها، التعليم نطاق توسيع يطلبون مداس

ذلك. ُدوَن تُحوُل التي
العلمية. النهضة هذه نرى أن كثريًا نا فيُرسُّ املعارف بني نحن ا أمَّ

ببعض، بعضها وربطناها تحريناها لو شتَّى، أصوٍل عن نشأت إنَّما النهضة وهذه
من جماعة إالَّ به يقوُم ال ٍل مطوَّ تأليٍف لوضع الضطررنا العقلية، نتائجها منها واستنبطنا
التي العمومية األسباب عىل اقترصنا ولذلك الخارج؛ يف بفائدٍة يأتي ال أنَّه عىل العلم، أهل

العجالة. هذه ِل أوَّ يف أبنَّاها
األهلون أصبََح بحيُث البالِد يف تزداُد أخذت التعلم رغبة إنَّ َسبََق: فيما ُقلنا قد
ناظر — الدولة صاحب إىل ويطلُبُوَن الخديوي، العايل الجناب إىل االلتماسات يَُواِصلُوَن
املدارس جعل واملدرسون هم يطلبون وقد ابتدائية، مدارس إنشاء — واملعارف النُّظَّار
فيها التعليم َم تمَّ من ليخرج والثانوي، االبتدائي للتعليم شاملًة اآلن املوجودة االبتدائية
بمصالح الكبرية الوظائف يف الدخول لحاملها الكافلة الثانوية، الدراسة شهادة حائًزا

األمريية. العالية باملدارس والقبول الحكومة،
وهذه مللتمسهم، األهايل إجابة سبيِل يف مصاعب تَُصاِدُف النظارة أنَّ إىل وأرشنا

معنوي. والثاني ، ِحيسِّ األوَّل نوعني، عىل املصاعب
النُُّقوِد. ِ تيرسُّ َعَدِم يف فينحُرص ل: األوَّ األمر ا أمَّ

كان أو قليًال، إالَّ املدارس نظام يف يدري ال ن ِممَّ كان ولو إنساٍن، أيِّ عىل يَخَفى ال إذ
أمرين: من لحياتها بدَّ ال صغرية كانت مهما املدرسة أنَّ باملرَّة، النظام ذلك يجهُل

املدرسة، تلك يف الدروس ون يتلقَّ الذين التالمذة تدفعها التي املدرسيَّة املصاريف ل: األوَّ
أبنائهم. تعليم مقابلة للمدرِّسني اآلباء يدفعها التي اإلعانة مجموع أي

مجموُع أو رشكة، أو الِربِّ، أهِل من شخٌص يؤدِّيها أو الحكومة يها تؤدِّ التي اإلعانة الثاني:
هذين أحد عىل الجامعة واملدارس بل املدارس، من الكبري العدد س فيؤسَّ ذكرت، من

مًعا. عليهما أو األمرين
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متحدة جميًعا أنَّها إالَّ مخصوٍص، بغرٍض منها واحدٍة كل ت ُخصَّ وإن املدارس وهذه
العلوم بنرش فيها، تُوجد التي اململكة أو بينها، تنشأ التي الجمعية خدمة وهي الغاية، يف

والصنائع. الفنون وبثِّ واآلداب،
نبحث ثم مدارسها، عىل ِنيَّة السَّ الحكومة تنفقه فيما اآلن فلننظر ذلك، تقرََّر قد وحيث
به قام فيما ننظر ذلك وبعد اآلن؟ إيَّاَها مساعدتها من أكثر تُساعدها أن َطاَقِتَها يف هل
للوصول عمله يمكنه فيما بعُد نبحث ثم لها، به قائٌم هو وما للمدارس، املعونة من الجمهور
التي العمومية امليزانية يف ورد قد فنقول: التعليم م تقدُّ وهو وراءه، نسعى الغرضالذي إىل
مرصيٍّا جنيًها ٩٢٥٤٤ مبلغ ١٨٩٣ سنة عن امُلختلفة لدواوينها السنية الحكومة وضعتها
يبلُُغ التي االبتدائية، املدارس لحاجات َص ُخصِّ قد املبلغ وهذا — املعارف نظارة برسم —

وهي: مدرسة، وعرشين ثالثًا عددها

الثانية الدرجة من ابتدائية مدرسة ١
األوىل الدرجة من ابتدائية مدارس ٨

ثانوية* مدارس ٣
للبنات مدرسة ٢

للصنائع مدرسة ١
للمعلمني مدارس ٣

طبيَّة مدرسة ١
لألجزائيَّة مدرسة ١
للوالدة مدرسة ١
للحقوق مدرسة ١

للمهندسني مدرسة ١
للزراعة مدرسة ١

  ٢٤

يف ابتدائية سنوات أربع عىل اآلن تحتوي وهي والثانوي، االبتدائي للتعليم شاملًة إسكندرية مدرسة جعل يف َع ُرشِ قد *
إنجليزية ثانوية فرق تشكيل يتأتَّ ولم الفرنساوي، القسم يف ثانوية سنوات وثالث واإلنجليزي، الفرنساوي القسمني
والثانوي، االبتدائي القسمني يف للتدريس ُكفئًا يكن ولم كاٍف، غريُ امُلَدرِِّسني عدد فإنَّ ذلك ومع النقود، لعدم اآلن بها
تكونا أن تكادان اللتني والخديوية)، (التوفيقية األخريني الثانويتني املدرستني يف منه درجًة أقل فيها التعليم كان ولذلك

تام. نظاٍم عىل سائرتني
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وبََلَغ األهليَّة، املكاتب عىل للرصف َصها خصَّ أرًضا باشا إسماعيل الخديوي َوَقَف وقد
املرصوفات بميزانية املبلغ هذا وأَدَرَج السنة، يف مرصيٍّا جنيًها ٢٠٦١٤ ريعها ط ُمتََوسِّ

اآلتية: االبتدائية املدارس بشئون النظارة تقوُم املبلغ وبهذا .١٨٩٣ لسنة

  عدد

الثانية الدرجة من ابتدائية مدارس ٦
األوىل الدرجة من ابتدائية مدرسة ١٨

األوقاف، مصلحة تدفعها التي اإلعانة وهي التعليم، سبيِل يُرصفيف ثالث إيراٌد وهناك
املوازين يف وأُدرج مرصي، جنيه ٥١٠٠ بمبلغ ١٨٩٣ لسنة اإلعانة هذه مبلغ ُقدِّر وقد

اآلتية: املدارس بشئون للقيام النظارة َصته خصَّ وقد للحكومة. العمومية

  عدد
* ُكتَّابًا ٤٠

الثانية الدرجة من ابتدائية مدارس ٣
األوىل الدرجة من ابتدائية مدارس ٥

الطرق عىل تسريُ ال إنَّها إذ الكتاتيب؛ هذه ِلِذكِر أَتََعرَُّض ال *

للمدارساألُخرى، العموميَّة املعارف نظارة سنَّتها التي والربوجرامات
السابق. الزمن يف املسنونة والطرق القديمة الخطة ُمتَّبَعة تزاُل ال وإنها

هو النظارة ترصفه ما مجموع يكوُن بعضها، عىل هذه الثالثة اإليراد أنواع وبضمِّ
اآلتية: باملدارس التعليم سبيل يف مرصيٍّا جنيًها ١١٨٢٥٨

  عدد

ُكتَّابًا ٤٠
الثانية الدرجة من ابتدائية مدارس ١٠
األوىل الدرجة من ابتدائية مدرسة ٣١

ثانوية مدارس ٣

12
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  عدد

للصنائع خصوصية مدرسة ١
للبنات مدرسة ٢
عالية مدارس ٨

مدرسة. ٥٥ املرصي القطر أنحاء يف املوزََّعة املدارس جميع فيكون
بالكيفية موزَِّعني تلميذ، ٧٨٠٠ ،١٨٩٢ سنة ديسمرب ٣١ يف بها كان املدارس وهذه

اآلتية:2

  عدد

الثانية الدرجة من التي االبتدائية باملدارس ٤٦٩
األوىل الدرجة من التي االبتدائية باملدارس ٥٩٠٤

الثانوية باملدارس ٦٥٤
الصنائع بمدرسة ٢٥٩
البنات بمدرسة ١٥٥
العالية باملدارس ٣٥٩

  ٧٨٠٠

درجاتها: اختالف عىل املدارس بهذه السنة يف الواحد التلميذ عىل يُنَفُق ما بياُن وَهاَك

جنيه ابتدائية  مدارس

٢ خارجية ثانية درجة
٦ تعيينات فيها تُرصف ال خارجية أوىل درجة

قبله. امُلبَيَّنَة ُكتَّابًا األربعني تالمذة العدد هذا تحت يدخل لم 2
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جنيه ابتدائية  مدارس

٩ الغداء فيها يَُرصُف ابتدائية مدرسة
١٥ داخلية ابتدائية مدرسة

ثانويَّة مدارس

٢٥ الغداء إليه يَُرصُف الذي الخارجي التلميذ
٣١ الداخيل التلميذ

الصنائع مدرسة

٢٩ الغداء إليه يَُرصُف الذي الخارجي التلميذ
٣٥ الداخيل التلميذ
٨٠ ط املتوسِّ يف العالية باملدارس الواحد التِّلميِذ عىل يُنَفُق ما

وسنة ١٨٩٢ سنة يف املدارس مرصوفات متوسط من استخرجتها قد املبالغ وهذه
ميزانية أنَّ أعترب لم أنَِّني بمعنى النظارة، ديوان مرصوفات فيها أُدِخل ولم املكتبيَّة، ١٨٩٣
الثالثة اإليراد أنواع من املتكون مرصيٍّا، جنيًها ١١٨٢٥٨ مبلغ هو للمدارس املرصوفات
شئون يف تُرصف التي للمدارس الحقيقيَّة املرصوفات اعتربُت بل سبق، فيما أبنتها التي
جنيًها ٢٢٣٤٨ وقدره املبلغني بني والفرق مرصية، جنيهات ٩٥٩١٠ لها ر امُلقدَّ التعليم،
ذلك. وغري األطيان، وأموال والرصدخانه، والتفتيش، النظارة، ديوان عىل يُرصف مرصيٍّا،

رصفه. يُمكن ما أقل هي املرصوفات هذه أنَّ يظهر ُهنا ومن
من االبتدائية املدرسة تالمذة عدد متوسط أنَّ املصاريف هذه تقدير يف اعتربنا وقد
الدرجة من التي االبتدائية املدرسة تالمذة عدد ومتوسط تلميذًا، خمسون الثانية الدرجة

تلميذ. ثالثمائة الثانوية واملدرسة األوىل
بها الطلبة عدد باختالِف فيختلُف العالية، املدارس يف الواحد التلميذ عىل يُنَفُق ما ا أمَّ

مرصيٍّا. جنيًها ٨٠ وهو ط املتوسِّ اعتربنا ولذلك و١٥٠؛ جنيًها ٦٠ بني
من مدرسة بكلِّ الواحد التلميذ عىل يَُرصُف ما للجمهور ليتبنيَّ األرقام هذه ذكرنا وقد
املدارس أنواع بروجرامات ص ُملخَّ قريبًا وسأذُكُر شافيًا، بيانًا الدرجات امُلختلفة املدارس
الثانوية، واملدارس األوىل، الدرجة من التي واالبتدائية الثانية، الدرجة من التي االبتدائيَّة
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مدرسة لكلِّ السنة يف تلزم التي املرصوفات عىل الوقوف سهولة بكلِّ للقارئ يتأتَّى حتَّى
إليه أرشُت الذي ط للمتوسِّ ُموازيًا يكون بها الذين التالمذة عدد أنَّ بفرض نوع، أي من

آنًفا.
النظارة تُالقيها التي املادية املصاعب العموم يَُقدِّر حتَّى التفصيالت هذه لنا وفصَّ
مدارسها، عىل اآلن الحكومة ترصفه ما أبنَّا قد وحيث قدرها، حق التعليم نرش سبيل يف
الصعوبة يف اآلن فلننظر ذلك، من أكثر ترصف أن ُقدَرتَِها يف كان إذا بعد فيما ُ وسنبنيِّ

األَكَفاء. املدرِّسنَي ِقلَُّة وهي بمرص، التعليم نرش ُدوَن تحوُل التي الثانية
فيها توفرَّت ديارنا، مثل دياٍر يف التعليم نرش من َمانًعا يكوُن ال املايل الُعرس إنَّ إذ
قهرها يُمِكُن ال التي فالصعوبة وإذن الحياة، وروح الرغد ووسائل والسعة، الثروة موارد

النقود. ِقلَّة ال املدرِِّسني، ِقلَُّة هي
املدرس فنقول: مدرِّس، لفِظ من املقصود الَغَرَض نعرَف أن املقام هذا يف بنا ويجُدُر

اآلتية: الرشوط فيه ُر تتوفَّ الذي الشخص هو
تعلَّمه. ما اآلخرين تعليم بغرض درس قد ُمتعلًِّما، يَُكوَن أن أوًال:

حسب عىل للتلقنِي، الحة الصَّ الفنوِن من شاكلها ما أو واآلداَب العلوَم تعلََّم يكوَن أن ثانيًا:
إىل حافظته من نقلها له يتأتى حتى مناًال، وأقربها وأيرسها، العقليَّة، الطرق أحسن

تلميذه. حافظة
يسُهُل قلَّت أو التالمذة لديه كثَُرت إذا إنَّه حتَّى والفكر، التدبُّر طريق وعى يكوَن أن ثالثًا:
حافظة وقوَّة املقام، ُمقتَىض ُمراعاة مع فيها، والتقريب التعليم، ُطُرق يف التنويع عليه

بها. َجاءَ َما تعليُم عليه ُ يتعنيَّ التي والربوجرامات التالمذة،
إالَّ القياِم تمام بها يقوُم ال خصوصية، صناعة التدريس أنَّ التعريف هذا من ويُؤَخذُ

والرشاد. السداد مع مزاولتها بُطُرق وأحاَط ُمَماَرَسِتها، سبيَل ووعى عرفها، من
التدريس. بغرض الصناعة هذه أتمَّ قد رجًال املدرُِّس يكون أن ينبغي وبالجملة

تفِطن ولم الصفات، بهذه مدرِّسني تخريج يف تُفكِّر لم طويًال زمنًا النظارة بقيت وقد
بعض معرفة عليه تلوُح إنسانًا صادفت متى كانت وقبلها سنة، عرشة خمس منذُ إالَّ لذلك
ال كنت وإن ُمطَِّرَدة، كانت القاعدة وهذه مدارسها، يف تعليمها أمر إليه تَِكُل كانت األمور،
ساكن استحرضهم ٍة، تامَّ كفاءٍة ذوي رجاٍل بعض يف تنحُرص شواذ منها شذَّ قد أنَّه أُنِكُر
الشواذ هذه ولكن باملدارس، العليا الوظائف ِزَماَم وقلَّدهم األكرب، باشا عيل محمد الجنان
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أو التجهيزيَّة واملدارس االبتدائية، املدارس به وأعني — التعليم أساس ا أمَّ عليها، يُقاُس ال
الذين فيها، املدرِّسون حيُث من العمومية القاعدة ذاَك إذ عليها ترسي فكانت — الثانوية

واألهليَّة. الكفاءة بُمَراَعاة ال الشخصية، واألغراض الهواء بُمَراَعاة يُنتََخبُوَن كانوا
املدرسني بشأن األمر أولو وُعِني العلِم، نوُر أََرشَق تقريبًا سنة خمسعرشة منذُ ولكن
يقومون الذين املعلمني لتخريج ٨٠؛ سنة يف التوفيقيَّة املعلمني مدرسة َست وتأسَّ األكَفاء،
فيها أُدخلت املدرسة هذه كوِن وَمَع األمرييَّة، باملدارس والعلوم الفرنساوية اللغة بتدريس
األكفاء املدرسني من تُخرِّج لم أنها إالَّ تأسيسها، منذُ امُلتقنة البيداجوجية والطرق األصول

تأسيسها. من سنة عرشة اثنتا عليها َمَىض أن بعد أي قريٍب، عهٍد من وذلك قليًال، إالَّ
العلوم، بداِر يَت ُسمِّ للمعلمني، مدرسة إفرنكيَّة ١٨٨١ سنة منذ كذلك َست تأسَّ وقد
ولكن االبتدائيَّة، باملدارس العلوم ومبادئ العربيَّة، للَُّغِة معلمني تخريج الغرضمنها وكان
عارفني رجال إىل بك» «دور املرحوم وفاة بعد املدرسة هذه نظارة تُوكل لم الحظِّ لسوءِ

الكمال. درجة إىل اآلن حتَّى تصل لم ولذلك التعليم؛ بطرق
ُمدرسني، إلعداد بالخديوية اة املسمَّ املعلِّمني مدرسة َست تأسَّ ١٨٨٩ سنة غضون ويف
إالَّ الطفوليَّة طور من تخُرج لم ولكنها العلوم، وبعض اإلنجليزية اللغة تدريس بهم يُناُط

قريٍب. عهٍد من
حاجة وال األكَفاء، املدرِِّسني لتخريج الالزم الزمن مقدار يُعلم َواهد الشَّ هذه ومن
االبتدائية. باملدارس للتعليم مدرسني لتخريج ُجِعَلت إنََّما هذه املعلمني مدارس بأنَّ للتنبيِه
ا سدٍّ اضطررنا ولذلك لها؛ مدرِّسني إعداد اآلن ُوسِعنَا يف فليَس الثانويَّة املدارس ا أمَّ
رجاٍل إىل ِبِه نعهُد أو األجنبيَّة، البالد من املدرسني نستحرض ألن الثانوي التعليم لحاجة
لديهم اإلبداع وقوَّة الفطري، ذكاءهم إن بحيُث القطر، يف تعلَّموا الدرجات»، «ُمتفاوتي

فيهم. توفره ينبغي كان الذي التعليم بطرق العلم مقام يقومان
تارة بإرشادهم لديهم، َما بأحَسِن املدرسني هؤالء من ننتَِفَع أن إالَّ إذن علينا فما
فيه البدءُ سبق قد الذي اإلصالح، ما زمٍن يف يتم حتَّى أُخَرى، تارًة هممهم واستنهاض

الثانوية. املدارس مدرِِّيس عىل بالرضورة فيرسي االبتدائية، املدارس ملدرِّيس بالنسبة
أفضل — نظام غري عىل كانت ولو — الكثرية املدارس أنَّ مدارسنا نُظَّار بعض ويرى
جديدة ابتدائية مدارس إلنشاء األهايل طلبات إجابة أيًضا رأيهم ومن امُلنتظمة، القليلة من

إعدادهم. لنا يتأتَّى الذين املدرِِّسني وعدد املالية، املصاعب عن رغًما الحال، يف
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سداٍد بدوِن املعارف لنِرش ميلهم عظيِم عىل يَُربِهنُوَن الرأي هذا أصحاب أنَّ شكَّ وال
والنظر. الرأي يف

عنها ينفرون ثمَّ الزمن، من ًة ُمدَّ األهايل عليها يُقِبُل إنما الجديدة املدارس هذه فإنَّ
درجتها. بانحطاط يشعرون حينما

املدارس. بأحوال املعرفة من للجمُهوِر ما عىل العهد جديدة َشَواهد بعُض َوَهاَك
ازدادت بشربا، اآلن محلِّها إىل القديم مقرِّها من نَقِلَها عند التوفيقيَّة املدرسة إنَّ
َزاَدت ١٨٨٩ سنة ويف بها، التالمذة عدد زاَد ذلك ومع الضعف، إىل بها الدراسة َمَصاريف

. النموِّ يف آخذًا التالمذة عدد يزل ولم املائة، يف ٢٠ بنسبة املصاريف
بها وكان اإلدارة سيِّئَة كانت التي وقنا، والسويس طنطا مدارس ذلك وبخالف
أعينهم من ُسُقوطها عىل وترتََّب املدن، تلك أهايل أعنُيِ من فسقطت أكفاء، غري ُمدرُِّسوَن
نقص قد عددهم فإنَّ املصاريف، يدفُعوَن الذين التالمذة األخصِّ وعىل تالمذتها، عدد قلَّة

كثريًا.
نظارة إىل املدارس تلك بإدارة عهدت تقريبًا، سنتني منذُ النظارة بذلك ت أحسَّ ا فلمَّ
لتلك الحياة روح عادت ذلك ِعنَد مدرِّسيها، بعض ونقلت وأهليَّة، نشاٍط ذوي بَّان الشُّ من
عدد زيادة ذلك ويثبت ثانيًة، العموم عليها وأقبل حسنة، درجًة اآلن فبلغت املدارس،
الجديدة املدارس بأنَّ القوِل عىل يحملني ا ممَّ وهذا بها، املصاريف يدفعون الذين التالمذة

بذلك. تكتِف لم وربما األهايل، عنها تنفُر
األجنبيَّة املدارس أحسن تَُضاِرُع أَصبََحت مدارسنا بأنَّ أُجاِهَر أن اليوَم أَخَىش ولسُت
بعض إنَّ أقوَل: أن يل يسوُغ بل بها، والتعليم التهذيب وطرق اتها، ُمِعدَّ حيُث من بمرص،
أن يصحُّ الخديويَّة، واملدرسة والنارصيَّة، التوفيقيَّة، كاملدرسة والثانوية االبتدائية مدارسنا

أوروبا. ممالك من مملكٍة بأيِّ نََظاِئِرها بني تُعدُّ
والسري الدرهم، ورصف والثبات، التجلُّد إالَّ علينا فما اآلمال بعض َقت تحقَّ وحيُث
ما أنَّ يف أشكُّ ال وبذلك األخرية، العرشة السنني ة مدَّ سلكناه الذي الطريق يف سنني بضع

الكلِّ. عىل يَصُدُق املدارس بعض عن أخريًا ُقلتُُه
فضًال فإنها التوفيقيَّة، املدرسة إىل يرجُع إنََّما حصل الذي التقدُّم معظم يف والفضُل
لم املدرسة وهذه حذوها، وحذوا املدارس سائُر بها اقتدى قد املدرسني، من أخرجته ا عمَّ
ثم للتدريس، املعدِّين املدرسني من وأربع ناظر ِسَوى تأسيسها عند األمر ِل أوَّ يف بها يُكن
مدرسون دخلها وبعُد باملدرسة، مدرسني ُوظُِّفوا عليهم، املتعلمني من ُجملة إليهم انضمَّ
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اإلِعداِد، تماَم التدريس لصناعة أُِعدُّوا قد يكونوا لم وإن وهؤالء منها، يتخرَُّجوا لم ن ممَّ
ُسو ُمؤسِّ عليها َكاَن التي الغرية، روح فيهم وانبعثت التأديب، دأُب فيهم ى َرسَ قد أنه إالَّ
واحدة؛ قوة العمل إىل تقودهم التعليم، يف سواءً املدرسة ُمدرُِّسو أَصبََح وبذلك املدرسة،

النتائج. بأحسن أتوا قد تراهم ولذلك
بها، فاقتدوا املخلصني، األُخر املدارس أهل لدى موقع أحسن الخطة هذه فوقعت
لكنهم األمر، مبدأ يف ينجحوا لم وإن وهؤالء، عنها، البيداجوجية الطرق باتخاذ وا وهمُّ
باملدرسة املتخرِِّجني امُلدرِّسني ُشبَّان استخدام إىل يتسابُقوَن كانوا بل عزائمهم، تفرت لم
التعليم ُطُرِق إىل َلِة املوصِّ بُِل السُّ إىل املدارس بعض اهتدت معونتهم وبفضل التوفيقية،
املدرسة عليها التي الكمال درجة بلغت أنها نقل لم إن التوفيقية، املدرسة يف املتبعة

املذكورة.
فإنهم الثناء، بأفضل وأساتذتهم املدارس نُظَّاَر نُخصَّ أن إالَّ املقام هذا يف يَسُعنَا وال
التعليم طرق أقوم إىل منهم البعض بإرشاد واملعارف، العلوم تقدم عىل املساعدون
بمقتضاها، العمل يف واالجتهاد الطرق تلك بُحسن اآلخر البعض وباعرتاف والتهذيب،

والثبات. والعزم بالصرب إالَّ يكن لم الدرجة لهذه ُوصولهم ولكن
انتفت الذي العمل، بهذا الَجاهلنَي فسطة السَّ برضوِب العاملني الُخَطبَاءِ بعض لكن
وآونٍة، حنٍي كلِّ يف ِغ التفرُّ ومزيد ِرب بالصَّ فتمَّ والتؤدة، كون السُّ وَخاَلَطُه الجعجعة عنه
عن ِخلًوا املعاني، عن عارية وفصوًال أبوابًا ويعقدون ُمَرونقة، ُمزخرفة ُجمًال ُقون يَُلفِّ قد
سلعتهم تَُصاِدُف وال ُضَحاَها، أو عشيًة إالَّ الجمهور أسواق يف بضاعتهم تَُروُج فال املدلول،
عىل تأويلها يف ويذهب قلبه، مرض شاكل ما إىل فيرصفها يسمعها، من ساحة يف إالَّ نفاًقا
شمسه يُحِجب ال الذي ِليم، السَّ بالذَّوِق ُمتَِّصٌف الجمهور إذ واملصانعة، النَِّفاق مذهب نهج
العائدة مصالحه يف والسمني الغثِّ بني التمييَز بنفسه يتوىلَّ الذي وهو السفسطة، غيُم
ي، الرتقِّ من أدركوه ما عليهم يُنِكُر وال املعلمني، جد القدر حقَّ يَُقدُِّر تراه ولذلك عليه؛
لهم تفرت ال تراهم بالفضل، لهم ُمِقرٌّ الجمهور بأنَّ ولثقتهم للمعلِّمني، ُمكافأة أَنَفُس وهذه

اقة. الشَّ التدريس صناعة إتقان يف الثبات مع يعملون بل عزيمة،
الفور، عىل إنشائها يف البعُض يرغُب التي الجديدة، املدارس عىل الكالم إىل ولنرجع
فيها التعليم وكون إدارتها، وسوءِ نظامها، برداءة تجعلنا شكَّ ال املدارس هذه إنَّ فنقوُل:
عرضة والعسكريَّة امللكيَّة الحكومة مصالح مطرودي من إليهم يوكَُّل من بسبَِب َعِقيًما؛
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نوع من أنَّها ظانِّنَي عنها، ونفرتهم اآلن، املوجودة باملدارس الناس ثقة قلة هو لخطر،
الجديدة. املدارس

إالَّ وتكاثرت َراَجت َما القطر، يف ١٨٤٠ سنة منذ أُنِشئَت التي األجنبيَّة املدارس إنَّ إذ
يتعطَّل ولم الثقة، محل الجمهور من حلولها وعدم حينئٍذ، الحكومة مدارس حال لسوءِ
فنهضت مأخذه، الحكومة من التأثر أخذ ملَّا إالَّ األجنبيَّة املدارس هذه عىل اإلقبال سري

عظيم. الثَِّقِة من بنصيٍب األهايل من َفاَزت حتَّى العلوم، شأن َرفِع عىل وثابرت
فتضيُع نعجل وال والتؤدة، التأنِّي َمَع نعمَل أن إذن علينا ُ فيتعنيَّ ذلك، ثَبََت قد وحيُث
اكتسبناها التي التجارب فإنَّ األجنبيَّة، املدارس إىل ويتسابقون ويرتكوننا بنا، العموم ِثَقة
أرًضا ال املنبت إنَّ قيَل: فقد العجلة، من العزيز وطننا بني نَُحذَِّر بأن لنا تسمُح التعليم يف

أبقى. ظهًرا وال قطع،
تماًما يَة مؤدِّ ة حقَّ مدارس األَمِم إلِحَدى يكوَن أن ألجِل أنَّه جِليٍّا يظهُر تقدَّم ا وممَّ
وأظنُّ التعليم، يف الكفاءة ذوي بينهم من تنتقي مدرِّسني تخريج عليها يجُب منها، للَغَرِض
اتبعنا فقد الحال َكاَن مهما ولكن األمر، أول من يكن لم وإن الطريق، هذا عرفنا قد أنَّنَا
واإلخالل ُمبينًا، ً خطأ يُعدُّ عنها العدول إنَّ بحيُث الحقائق، ضمن واعتربناها القاعدة، هذه
بها الواثقني خريها، عىل العاملني املعارف، َصاِلِح يف اعني السَّ عىل جريمة يكون منها بيشءٍ

الثقة. كبري
والفالح، ِم التقدُّ مع قائمة بها العمل وحركة لدينا، مؤسسة املعلمني مدارس إنَّ وحيُث
فقد السرِي، عىل نَُحثَّها أالَّ علينا ُ فيتعنيَّ َسنٍَة، بعد َسنًَة للبالِد جليَلٍة بثمراٍت تأتي تزاُل وال
وال ظهره فيهلك فيقطعه ظهره، جهد املسافر يستفرغ أن وهو: الحقحقة، السري رشُّ ِقيَل:

حاجته. يبلغ
املايض الزمن يف يحصل كان كما — مدارسنا يف للتدريِس نتخذ أالَّ علينا يجب أنه كما
يف املتخرجني الشبان أسوة ونَُعاملهم املطلوبة، الرشوط فيهم ر تتوفَّ لم ن ممَّ أُناًسا —
الجد مع أنفسهم يعدون الذين الشبان هؤالء عزيمة يف فتور إىل يؤدِّي ذلك ألنَّ مدارسنا؛

التدريس. لصناعة والعمل
إنَّ إذ للتعليم، نعدُّهم الذين املدرسني، مدح يف الغلوِّ عن نرجَع أن أيًضا علينا ويجُب
عىل نحمله أنَّنَا ويعرف الحقيقة، يكتشف ذوقه بسالمة — مرَّة غري قلته كما — الجمهور
يف نجتهَد أن ِبنَا األوىل أنَّ عىل باملرة، ينعدم ثمَّ إلينا، ُركونه فيقلُّ ٍغ، مسوِّ بال بنا الثقة
االبتدائية، املدارس يف النجاح مع اتَّبَعنَاَها التي التعليم طرق الثانوية املدارس يف نُدِخَل أن
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للتعليم أساتذة عىل الزََّمن مع نحُصُل وبذلك خصوصيني، مدرِّسني املدارس ِلَهِذِه ونعدُّ
يسوُغ ذلك عند والثانوي، االبتدائي للتعليم مدرس لقب عليهم يُطَلَق بأن جديرين الثانوي،

الرتبية. وُحسن التعليم بنجاح الكافلة الوسائل لبنينا أعددنا قد بأنَّا القوُل لنا
تقدُّم ُرسعة ُدوَن الحائلة املصاعب عن القناَع كشفُت قد أنَِّني يظهُر تقدَّم ا وممَّ
يف العجلة عدم برشِط زوالها، يُمكن املالية الصعوبة إنَّ سبق: فيما ُقلُت وقد املعارف،
بقدر نبحُث ثمَّ لزوالها، املؤديَّة الوسائل قريبًا ل وسأفصِّ الحالية، بمدارسنا التعليم نرش
التي للمدارس الرضوريني املدرسني عىل للحصوِل الطُُّرِق أَْقَوِم عن الطَّاقة إليه تَِصُل ما
ال تدريًجا، بيننا التعليم ينتُرش حتَّى أيدينا، إليها تصُل التي بالنقود املستقبل يف نفتحها

انزعاج. يِه يَعَرتِ وال َخَطٌر، يعتوره
عن خالية دوليَّة بعهود ُمرتبطة ليست األوروبيَّة األجنبيَّة كالبالد كانت لو بالدنا فإنَّ
نسنَّ أن شكٍّ بدوِن لتأتَّى أعمالها، ُدوَن تحوُل التي واملحظورات العوائق عن عارية الديون،
أسفاه! وا لكن البالد، ِتلَك يف جاٍر هو كما مجانًا، إجباريٍّا التعليم بجعِل القاضية القوانني
وال الحكومة، بميزانيَّة نستعنَي أن علينا ُ يتعنيَّ األجنبية، البالد حاِل غري حالنا كانت ملَّا
عليها السابقة واالتفاقات لوندرة، بمعاهدة ُمرتبطة دامت ما ثابتة، امليزانية هذه أنَّ يخفى
وديونها ة العامَّ الحكومة مصالح بحاجات لتقوم ُجِعَلت إنََّما امليزانية وهذه لها، والالحقة
الختصاصه ا وإمَّ بطبعه، ا إمَّ منه، بدَّ ال رضوري هو ما الحاجات هذه ومن ة، الخاصَّ

للبالد: أهميتها حسب اآلتي الرتتيب لها نضع ولذلك إيراد؛ ذَات بمصلحٍة
العلية. للدولة يُدفع الذي الويركو أوًال:

عىل البالد بمالية ة الخاصَّ املصالح فيها بما الديون، ألرباب تُدفع التي األقساط ثانيًا:
العموم.

الحربيَّة ِنَظاَرتَي أعني والخارج، الدَّاخل ِمَن البالِد عن َفاِع بالدِّ ة الخاصَّ املصالح ثالثًا:
والداخليَّة.

العموميَّة. األشغال رابًعا:
«الحقانية». املظالم ورفع البالد يف الحدود إِقامة خامًسا:

العمومية. ة الصحَّ سادًسا:
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بأن اإليراد، ذوات مصالحها بحاجات تقوَم أن الحكومة عىل َوَجَب ذلك تقرََّر فإذا
لديهم.3 الرفاهية وتتيرسأسباب الرعية، بني النظام يُحفظ حتَّى املهم، عىل منها األهم تقدم
السيايس باالقتصاِد َمَساًسا َلُه فإنَّ الثروة، وسائل من بالبالِد التعليم أنَّ يُنْكر ال نعم،
ثمَّ اآلن، جاٍر هو َكَما الحاجيَّة، رضورياتها يف أوًال تنظَر أن للحكومِة بدَّ ال ولكن فيها،
،٩٣ سنة يف للمعارف َصته خصَّ ما بََلَغ وقد التعليم، لوازم إىل ميزانيتها من تخصصجانبًا

مرصيٍّا. جنيًها ٩٢٥٤٤
التي البالد، هذه أهايل ورغبات التعليم حاجات جانب يف زهيًدا يكوُن ربََّما املبلغ وهذا
ألنه مرصي؛ جنيه ١٠٠٠٠٠٠٠ زهاء إيرادها ويبلغ ،٦٠٠٠٠٠٠ عن اآلن ُسكانها تزيُد
أُخرى وبعبارٍة الحكومة، إيراد من جزء مائة من ُجزأ إالَّ يُوازي ال األمر ونفس الواقع يف
مليًما عرش خمسة أو ونصف، قرش إالَّ منهم الواحد الفرد خص ملا األهايل عىل وزَّعنَاُه لو

تقريبًا.
لنظارة َصت ُخصِّ التي املصاريف عن شافيًا بيانًا نُقدِّم أن املقام هذا يف يودنا وكان
بالده شأن يرفَع أن يف القرن هذا أول عند باشا عيل محمد له املغفور تفكَّر ُمنذُ املعارف،
من يخلو ال ذلك إنَّ إذ أوروبا؛ مدارس نسق عىل املدارس فيها فافتتح وحسيٍّا، معنويٍّا
عهد يف الَغايَة لهذه َفت ُرصِ التي املبالغ عىل الوقوف لنا يتأتَّ لم األََسِف ِمَن ولكن الفائدة،
األوراق لعدم وذلك إفرنكيَّة»، ١٨٦٨» قبطية ١٨٥٤ سنة إىل ُخَلَفاِئِه عهد يف وال له، املغفور

التاريخ. هذا إىل بذلك ة الخاصَّ الرسميَّة
التاريخ: هذا من يتَِّضُح بعُد امُلَسطَّر الجدول ومن

العموميَّة. الحكومة ميزانية أوًال:
بنفقتها. الحكومة تقوُم التي املدارس عدد ثانيًا:

للنوعني. الكيلِّ واملجموع انيَّة، واملجَّ املرصوفات ذوي التالمذة عدد ثالثًا:
املائة. يف املرصوفات ذوي إىل انيِّني املجَّ التالمذة نسبة رابًعا:

السنة. يف الواحد التلميذ عىل يُنَفُق ما خامًسا:

ُمنذُ الُعُموميَّة املدارس إنشاءِ عىل مرٍَّة ِل ألوَّ عزَمت عندنا الحكومة أنَّ إىل املقام هذا يف نُنَوَِّه أن ِبنَا ويجدُر 3

وقد املتنوَِّعة، مصالحها يف للخدمة أكفاء ُموظَِّفني تخريج ذلك من غرضها َكاَن ثمانني، أو سنة سبعني
الشبَّان. بني الرتبية وبثِّ التعليم، لنِرش َلت توصَّ أنََّها أَعِني إليه، أرشت كما الغاية ِتلَك الحمد وهلل بََلَغت
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عىل يُنفق ما
الواحد التلميذ

انية املجَّ عدد التالمذة عدد عدد
املدارس

مربوط
امليزانية

سنني

م جنيه   جملة بمرصوفات مجانًا   م جنيه  

٤١ — ١٤٤٨ — — ١٣ ٦٧٠٠٠ ١٨٦٨
٤١ — ١٤٤٨ — — ١٣ ٦٧٠٠٠ ١٨٦٩
٤١ — ١٤٤٨ — — ١٣ ٦٧٠٠٠ ١٨٧٠
٣٥ — ١٣٩٤ — — ٩ ٥٠٠٠٠ ١٨٧١
٣٥ — ١٣٩٤ — — ٩ ٥٠٠٠٠ ١٨٧٢
٢٧ — ١٤٣٤ — — ٩ ٤٩٢٤٠ ١٨٧٣
٣٨ — ١٠٨٣ — — ٩ ٥١٨٢٠ ١٨٧٤
٤١ املائة يف ٧٩ ١٢١٨ ٢٦٠ ٩٥٨ ٩ ٦٠٠٨٣ ١٨٧٥
٤٦ املائة يف ٨٢ ١١٢١ ٢٠٨ ٩١٣ ٩ ٦١٣٠٩ ١٨٧٦
٤١ املائة يف ٨٨ ٧٩٨ ٩٢ ٧٠٦ ٨ ٤١٢٦٧ ١٨٧٧
٣٦ املائة يف ٨٩ ٧٧٥ ٩٠ ٦٨٥ ٨ ٣٥٠٤٠ ١٨٧٨
٢٦ املائة يف ٩٥ ١٤٧٢ ٧٦ ١٣٩٦ ٩ ٤٥١٠٨ ١٨٧٩
٢١ املائة يف ٨٠ ٢٥١٢ ٥١٢ ٢٠٠٠ ١٠ ٥٩٤١٥ ١٨٨٠
٢٣ املائة يف ٧٧ ٣٠٩١ ٧٠٦ ٢٣٩١ ١٤ ٨١٩٤٩ ١٨٨١
٢٥ املائة يف ٨٠ ٣١٤٣ ٦٤٣ ٢٥٠٠ ١٣ ٨٨٠٧٨ ١٨٨٢
٢٢ املائة يف ٧٣ ٤٠١٢ ١١١٢ ٢٩٠٠ ١٧ ٩٩٥٤٩ ١٨٨٣
٣٠ املائة يف ٦٧ ٣٠٣٥ ٩٩٦ ٢٠٣٩ ١٧ ٩٩٩٧٧ ١٨٨٤
٣٦ املائة يف ٥٦ ٢١٦٨ ٩٦٧ ١٢٠١ ١٢ ٨٤٦٨٩ ١٨٨٥
٣٤ املائة يف ٥٦ ١٨٥٢ ٨٢٢ ١٠٣٠ ١٢ ٦٨٤٩٢ ١٨٨٦
٣٤ املائة يف ٥٤ ١٨٦٥ ٨٧١ ٩٣٤ ١٢ ٦٨٤٥٢ ١٨٨٧
٣٠ املائة يف ٥٦ ٢١٢٧ ٩٤٢ ١١٨٥ ١٢ ٦٩٥٤٤ ١٨٨٨
٢٧ املائة يف ٤٢ ٢٣٧٣ ١٣٨٨ ٩٨٥ ١٢ ٦٩٨١٦ ١٨٨٩
٢٤ املائة يف ٤٠ ٣١١٢ ١٨٨٧ ١٢٢٥ ١٣ ٨٠٣٣٧ ١٨٩٠
٣١ املائة يف ٣٠ ٢٦٦٩ ١٨٧٤ ٧٩٥ ١٦ ٨٨٤٧٨ ١٨٩١
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عىل يُنفق ما
الواحد التلميذ

انية املجَّ عدد التالمذة عدد عدد
املدارس

مربوط
امليزانية

سنني

م جنيه   جملة بمرصوفات مجانًا   م جنيه  

٣٠ املائة يف ٤٠ ٣١٢٠ ١٨٧٠ ١٢٥٠ ١٨ ٩٠٨٤٩ ١٨٩٢
            ٩٢٥٤٤

١٨٩٣            *٤٠٠٠
٣١ املائة يف ٤٣ ٣١٠١ ١٧٦٤ ١٣٣٧ ١٨ ٩٦٥٤٤

السنة. هذه ميزانية عىل املبلغ هذا إضافة ١٨٩٣ سنة بحر يف الحكومة قرََّرت قد *

األهلية، املكاتب وال األوقاف، من عليها يَُرصف التي املدارس البيان هذا يف تدخل ولم
الحكومة. بميزانية لها عالقة ال إنها حيث

نظارة بميزانية ة الخاصَّ اإليضاحات من يدي إليه َوَصَلت بما العجالة هذه ذيلت وقد
الفائدة من تخلُو ال أنََّها وأرى باشا، عيل محمد الجنان ساكن عهد يف العموميَّة املعارف

لوجهني:
الحكومة، بوظائف يقومون رجال تربية عىل ذاك إذ يَُرصف كان ما أنَّ عىل تدلُّ إنََّها األول:

اآلن. نرصفه ملا تقريبًا ُمواٍز

بمصالح تمسُّ كانت متى ُخُصوًصا حقائقها، عىل األمور تبنَي أن ينبَِغي إنَّه الثاني:
معرفتهم عدم من بعضاألهايل عند املتولَِّدة الكاذبة، األوهام تزوَل حتَّى املاديَّة، الحكومة
ينشأ ثمَّ ومن ماديٍّا، البالد بتقدُّم ترضُّ األوهام تلَك إنَّ إذ املعرفة؛ تمام البالد بأحوال

املاديَّة. األرضار نتيجة هو إذ األدبي، الرضر

يتعنيَّ األُخرى، البالد لحاِل ُمباينة حالتها كانت ملَّا املرصيَّة الديار أنَّ أَسَلفنا وقد هذا
وهي: إدارية، واحدة خطَّة تتبع أن حكومتها عىل

ماليتها. تنظيم أوًال:
البالد خارج األعداء من يقصدها من ضدَّ الطَّاقة، قدر عىل الدفاعية حالتها تحسني ثانيًا:

وداخلها.
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والحقانيَّة. العموميَّة باألشغال االهتمام ثالثًا:
واملعارف. ة حَّ الصِّ تحسني رابًعا:

١٨٨٠ سنة أول من النجاح مع الخطة هذه حكومتنا — الحمد وهلل — َسَلَكْت وقد
وانتظم املحاكم، الحقانيَّة نظارة فتحت حيث ،١٨٨٣ سنة منذ األخصِّ وعىل إفرنكية،
جديدة، روًحا والِفالحة الزراعة يف العموميَّة األشغال نظارة وبعثت والجيش، البوليس
وعمَّ الرَّاحة، واستتباب األمن انتشاِر عىل األُخرى املصالح فساعدت املالية، خزائن وامتَألَت

البالد. سكان جميع الخري
١٨٦٢ سنة من أي الزمن، من ُمدَّة الخديوي العايل الجناب حكومة مىضعىل أن وبعد
النقود عىل الحصول طرق من لديها وليس شديد، وضيٍق مايل ُعٍرس يف وهي ١٨٨٠ سنة إىل
َفت وخفَّ رغباتها، تنفيِذ من فتمكَّنَت ،١٨٧٩ سنة منذ املالية إدارتها حسنت التحيالت سوى
صاحب أَلَقاَها التي الخطبة ذلك عىل ودلييل األهايل، عاتِق عن امُلَقرََّرة وغري امُلَقرََّرة األموال
إذ القوانني؛ شورى مجلس عىل ٩٠ سنة ديسمرب شهر من الثاني يف باشا، رياض الدولة
من البالد عىل َعاَدت قد التي الثروة، أمر يعنيهم من تهمُّ التي بالتفاصيل مشحونة هي
الحكومة يد عىل فيها التخفيف حصل التي الرسوم أنواع ٌ ُمبنَيِّ وإنِّي املاليَّة،4 اإلدارة ُحسِن

.١٨٧٩ سنة منذُ السنيَّة

سنة يف   مرصي جنيه

١٨٧٩ جنيًها ٥٠ من بدًال جنيًها ٢٠ صارت حيث الصنائع رسوم من ٨٥٥٩٩
١٨٨٠ الشخصيَّة العوائد نظري ١٧٧٦٤١
١٨٨١ النخيل عوائد من ١٠٥٧١٤
١٨٨٣ اإليجارات عدا ما ١٨٧٩ سنة لغاية ة امُلستحقَّ األموال َرات متأخِّ —
١٨٨٦ (العونة) خَرة السُّ من ٢٥٠٠٠٠
١٨٨٨ القطر مدن يف الدخان دخوليَّة نظري ٥٠٠٠

.١٥٤ صحيفة ،٩١ سنة فرباير لشهِر الرسميَّة واملنشورات القرارات مجموعة راجع 4
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الوجه مديريات من مديريتني يف الُخمس بمقداِر امللح ثمن َض ُخفِّ نَة السَّ هذه ويف
القبيل.

سنة يف   مرصي جنيه

١٨٩٠ الصنائع رسوم ١٢٠٠٠٠
١٨٩٠ األرز عوائد ٧٠٠٠
١٨٩٠ القبانة عوائد ٢٨٠٠٠
١٨٩٠ البوستة نولون من ١٦٠٠٠
١٨٩٠ الحملة عوائد ٤٠٠٠
١٨٩٠ (السخرة) العونة ١٥٠٠٠٠

    ٣٢٥٠٠٠

١٨٩١ والشعاري األغنام عوائد ٤٠٠٠٠
١٨٩١ الزيتيَّة واملواد الزيوت ُدُخوليَّة ٣٠٠٠
١٨٩١ تلغرافات أُجَرِة من ٩٠٠٠
١٨٩١ البوستة تذاكر ثمن من ١٠٠٠
١٨٩١ والجيزة والحدود، قنا، بُمديريات األَطيان أمواِل من ١٣٠٠٠٠

    ١٨٣٠٠٠

١٨٩٢ امللح ثمن من ١٠٠٠٠٠
١٨٩٢ البطانطة عوائد ٦٠٠٠٠
١٨٩٢ األموال من القرش كسور ٦٥٠٠
١٨٩٢ التوالف أموال ٧٥٠٠٠
١٨٩٢ املظروف أرايض أموال ٣٠٠٠
١٨٩٢ األمالك عوائد من ٤٠٠٠
١٨٩٢ امُلختلطة باملحاَكِم القضائيَّة الرُُّسوم من ٥٠٠٠

    ٢٥٣٥٠٠

١٨٩٢ والرُّكَّاِب البضائع عن الحديد السكة أجر من ٢٠٠٠٠٠
١٨٩٢ ١٨٨٩ سنة إىل ١٨٨٠ سنة من األموال متأخرات ١٠٠٠٠٠٠
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سنة يف   مرصي جنيه

١٨٩٣ الجيزة مديرية من مراكز وبعض جرجا مديرية أرايض أموال ١١٠٠٠٠
١٨٩٣ التوالف األرايض أموال ١٣٠٠٠

    ١٢٣٠٠٠

بزيادة الخاصة طلباتها إىل املختلفة َمَصالحها أََجابَت لو للُحُكومة يتأتَّى كان فهل
أََوليس آنًفا، أَبَنتَُها التي املقادير األهايل لكاهل املثقلة األموال هذه من ترفَع أن موازينها،
تُعطيها ثمَّ مصلحة، كلِّ من َعَليها تعوُد التي املنفعة درجة أوًال تُراعي أن بالحكومة األوىل
إىل حسنٍة حاٍل من باالنتقال فيه َهَممنا الذي العِرص هذا يف خصوًصا املال من َها حقَّ
النفع، عظيمة كانت ربََّما فإنََّها املصالح، لبعض اإلرساف عدِم عىل تعمل وأن أحسن، حاٍل

ومعنًى. ا ِحسٍّ بها الثروة وازدياد البالد، لعمران املؤدية األسباب من ليست ولكنها
لها، ُسننًا اتخذتها التي والحكمة الرُّشد ة جادَّ عن َحاَدت الحكومة أنَّ فرضنا فلو
ماِليَّتِها، انتظام قبل َجِسيًما َمربُوًطا لها، امُلَماِثَلة املصالح وَساِئر املعارف، لنظارة فقرََّرت
بنجاح َسَلَكتها التي الصواب خطَّة انتهاج عىل تُثَاِبَر أن لها يتأتَّى َكاَن كيف ثروتها، ونماءِ
ويستجريُ يتظلَّم كان التي الرضائب، هذه تخفيف أو رفع لها يتسنَّى كان وكيف اآلن، حتى

القطر. سكَّان من األعظم السواُد هم الذين البالد حو فالَّ منها
ثروة َزاَدت أن ذلك عىل وترتَّب أحكمت، قد املاليَّة البالد إدارة أنَّ أسلفنا ولقد هذا
أن علينا ُ يتعنيَّ بل ذلك، إىل الركون ِبنَا يجُدُر ال ولكنه عظيمة، ِزيَاَدة وسعادتهم األهايل
السري دوام نتمنَّى أن يجعلنا ما وهذا ة، األمَّ وسعادة البالد إيراد يرتقي به فيما ونعمل نجدَّ

عنها. نتحوَّل وأالَّ البالد، أموال إدارة يف اتبعناها التي الخطَّة عىل
لنظارة الحكومة تَُقرَِّره أن ينبغي الذي املبلغ يف اآلن فلننظر ذلك، تقرَّر وحيُث

األماني. وتحقيق التعليم بشئوِن لإليفاءِ املعارف،
وليُكن املوضوع، هذا يف االهتداءِ تمام نهتدي بها بسيطة، حسابيَّة عمليَّة ذلك يف يكفي
عدد إنَّ يُقاَل أن بمعنى تقريبًا، نفس ٦٠٠٠٠٠٠ البالغ املرصية الديار سكَّان عدد أساسها
استنزلنا َفِإذَا تقريبًا، ١٠٠٠٠٠٠ يبلغ باملدارس الدخول ِسنِّ إىل َوَصلُوا الذين األطفال
من ٥٠٠٠٠٠ معنا فيبقى النصف، عن ينُقُص عددهن يكاُد وال العدد، هذا من البنات

باملدارس. للدخول حني املرتشِّ األوالد لعدد ُصغَرى نهاية املقدار هذا فنتخذ الغلمان،
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أخذت الحكومة أنَّ فرِض عىل األطفال، هؤالء لتعليِم فتحها ينبغي التي املدارس ا أمَّ
من أو الثانية، الدرجة من ابتدائية ا إمَّ فتكون االبتدائي، التعليم تعليمهم أمر نفسها عىل
ما يبلغ األُوَىل الحالة ويف فصول، أربعة أو فصلني من ُمَركَّبَة مدارس أي األوىل، الدرجة
أنَّ شكَّ وال جنيه، ٣٠٠٠٠٠٠ الثانية ويف جنيه، ١٠٠٠٠٠٠ النفقات من الحكومة تتكبده
بانتشار وأنَّه ُخصوًصا الفكر، وإمعان الزَّائد، الرتوِّي إىل يحتاُج املبالغ هذه مثل رصف
التعليم نطاق ويتَِّسُع له، تبًعا الثانوي التعليم ينترش إلزاميٍّا، وَجْعِلِه االبتدائي التعليم

ذلك. بنسبة والخصويص العايل،
التالمذة عدد عىل َسة ُمؤسَّ نسبة تقرير ينبغي َوَضعنَاُه الذي للحساب تتميًما
موزَِّعني تلميذ ٧٨٠٠ بها الُحُكومة مدارس إنَّ وحيُث العموم، عىل باملدارس اآلن املوجودين

كاآلتي:

االبتدائيَّة باملدارس ٦٣٩٣
الثانوية باملدارس ٦٥٤
العالية باملدارس ٧٥٣

  ٧٨٠٠

باملدارس و٧ الثانويَّة، باملدارس و٦ االبتدائيَّة باملدارس ٦٣ إذن تكوُن النِّسبة فهذه
الحكومة عىل ُ يتعنيَّ الذين تلميذ ألف الخمسمائة توزيع يكوُن وعليه تقريبًا، العالية

هو: تعليمهم

االبتدائية باملدارس ٤١٤٤٧٣
الثانويَّة باملدارس ٣٩٤٧٣
العالية باملدارس ٤٦٠٥٤

  ٥٠٠٠٠٠
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نهايتها إىل فبتنزيلها بذلك، القائل يُخِطئُ وال ُمبَاَلَغة، فيها املقادير هذه أنَّ يَُرى ولكن
إىل: تئوُل غَرى الصُّ

الثانية الدرجة من التي االبتدائية باملدارس ٣٥٠٠٠٠
األوىل الدرجة من التي االبتدائية باملدارس ١٤٠٠٠٠

الثانوية باملدارس ٦٠٠٠
العالية باملدارس ٤٠٠٠

نحن التي التعليم طريق يف انتهينا متى تقريرها يُمكن التي الرَّاجحة النسبة هي تلك
الكمال. درجة إىل به سائرون

أنَّ لوجدنا بها، ة الخاصَّ املصاريف املدارس هذه درجات من درجة لكلِّ اعتربنا فلو
عىل تقريبًا، مرصي جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ يبلغ املصاريف من املدارس هذه تحتاجه ما ُجملة

خارجية. التالمذة جميع أنَّ فرِض
١٠٠٠٠٠٠٠ عن مربوطها يزيُد ال ِميزانية من املبلغ هذا احتساب اإلمكاِن يف وليَس

جنيه. ٤٥٠٠٠٠٠ إىل تئوُل للدين يدفع ما وباستنزال مرصي، جنيه
العموميَّة، املعارف لنظارة ربطه يلزم ما أقلُّ هو للتعليم قدَّرنَاُه الذي املبلغ أنَّ عىل

باملرَّة. التعليم بحاجاِت واٍف وال كاٍف غري يكوُن ذلك عن نقص إذا بحيُث
مليون نصف عددهنَّ البالغ البنات تعليم عن النظر رصفنا قدَّرناه فيما أنَّنَا وليعلم
يجُب وعندها البنات، تعليم إىل بعد فيما يجرُّ الذكور تعليم أنَّ املحتمل من كان وإن تقريبًا،
هذا تقدير يف املبالغة استعملنا أنَّنَا أحٌد َم توهَّ فإن فرضناه، ما ِضعَف املصاريف تكوَن أن
وعندها حذوها، نَحذَُو أن نُريُد التي األجنبيَّة البالد يف التعليم عىل يُنفق فيما فلينظر املبلغ،

قلناه.5 ما صدق لديه ُق يتحقَّ

تعليم سبيل يف خصوًصا، الخريية واألوقاف عموًما األهايل تنفقها التي النفقات جميع حرص أمكن لو إذ 5
قليُل املرشقيَّة البالد يف التعليم أنَّ يخفى «وال والكتاتيب، باملساجد القديمة الطرق حسب عىل األطفال،
النفقات تلك حرص صعوبة وليست ا، جدٍّ باهظة الغاية لهذه تُرصف التي املبالغ أنَّ لُشوهد ا»، جدٍّ النفقات
والتعيينَاِت امُلَرتَّبَات حرص إمكان عدم وهي أُخرى، ُصُعوبة هناك بل بمرص، اإلحصاء تعذُّر عىل قارصة
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املعارف لنظارة املبلغ هذا مثل تقريِر عن تعجُز الحكومة أنَّ أحٍد عىل يَخَفى وليس
الديون، تلقاءِ الرَّاهنة ماليتها لحالة بالنَّظر لذلك ُمنرصفة رغبتها كانت ولو العموميَّة،
التعليم جعِل يف ترصفها جديدٍة رضيبٍة بتقريِر املمولني فقر لها يسمح ال أُخرى جهٍة ومن

إِلَزاميٍّا. عموميٍّا
الزٍب رضبة الحدِّ لهذا اآلن التعليم نطاق توسيع عن العدول أن ُ يتبنيَّ ثمَّ ومن

لسببني:
األموال لتخفيِف ة األمَّ َرَغبَاِت تطلُِّع َمَع مدرسيَّة، جديدة رضيبة تقرير استحالة أوًال:
موضوعنا. يف داخًال وال أغراضنا من َليَس األمر هذا أنَّ عن فضًال عليهم، الثقيلة الحالية
يف تجد أن أرادت وإن للحكومة، معها يتأتَّى ال التي الرَّاهنة الديون لحاَلِة بالنِّسبَِة ثانيًا:

وتعميمها. املعارف بنرش يفي ما — عادية غري أو كانت عادية — ميزانيتها
وحكم بالطبع يجب ا، عامٍّ إجباريٍّا التعليم يكون أن تقرَّر إذا األمر ونفس الواقع ويف
ال للمدارس ُص تَُخصَّ رضيبة رضُب املجانيَّة عىل ويرتتب كذلك، املجانيَّة تقرير الرضورة
البالغ الُقطِر ُسكَّاِن عىل وزَّعنَاُه َوَلو — قبًال إليه أرشنا كما — جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ تنقصعن

السنة. يف قرًشا ٣٣ ١
٣ نسمة كل لخصَّ نفس ٦٠٠٠٠٠٠ عددهم

السنة يف الواحدة النسمة يخص ما ليبلغ البنات، تربية الحساب هذا يف أدرجنا فإذا
قرًشا. ٦٧ نحو

عىل جديدة رضيبة تقرير وتعذََّر الحكومة، ميزانية كفاية عدم قنا تحقَّ قد وحيُث
ُشئون يف استعماله يُمكن آخر إيراٍد عىل فلنبحث — آنًفا ذلك إىل أرشنا كما — األهايل

املدارس.
املرصوفات تضمَّ أن فيها طلبت ُمذكرة السنيَّة الحكومة رفعت ١٨٨٨ سنة يناير ١٥ يف
املايل، النظام لهذا وتمهيًدا العمومية، املعارف نظارة ميزانية عىل التالمذة أهايل تدفعها التي

أبنائهم. تعليم بنفقات اآلباء تكليف برضورة ُقْلُت
بادئ يف املجانية تقليل من إليه ذهبت ما بها أيَّدُت كنت التي األسباب وقعت وقد
عقل ذي كل ولدى الحكومة، لدى القبول موقع — بالتدريج كليًة ملحوها للوصول — األمر

بها. تعليمهم ُمَقابلة املدارس بتلك واملدرسني والفقهاء للمشايخ تُعَطى التي
حرف ملحق ١٨٩٢ سنة باريس طبع بمرص، العمومية املعارف عىل باشا أرتني يعقوب كتاب راجع

.(٨٨ سنة ديسمرب ٥ جلسة ١٨٨٨ لسنة الثانية (السلسلة املرصية املعارف جمعية ونرشة (أ)
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سنة، عن سنة يزيد الحكومة مدارس تالمذة من املتحصل اإليراد رأيُت وملَّا سليم، وذوق
التعليم. شئون يف باستعماِله الترصيح َطَلِب يف ألححُت

سنوات: خمس مدَّة يف النوع، هذا من املتحصَلة اإليرادات يف يَاَدِة الزِّ بياُن وَهاَك

  جنيه

١٨٨٧ سنة ٥٦٥٢
١٨٨٨ سنة ٩٣٤٣
١٨٨٩ سنة ١٢١٣٦
١٨٩٠ سنة ١٣٨٣٥
١٨٩١ سنة ١٥٧٧٠

هذه لنا تُعطي أن املذكورة، املذكرة عىل بناءً الدَّين صندوِق مع الحكومة اتفقت وقد
املتحصلة اإليرادات باب يف املقيَّد جنيه آالف الخمسة مبلغ منها تستبعد أن بعد اإليرادات
التي ،١٨٨٤ سنة لوندرة ُمعاهدة يف املقرََّرة األصليَّة امليزانية يف املدرسيَّة املصاريف من
ميزانية عىل ُضمَّ قد الواقع ويف املعارف، نظارة ملرصوفات جنيه ٧٠٠٠٠ مبلغ فيها تقرَّر

أدناه. املبيَّنَة املبالغ املدرسية املصاريف إيراد من املعارف

  جنيه

١٨٨٩ سنة ٦٥٢
١٨٩٠ سنة ٣٦٩١
١٨٩١ سنة ٢٧٩٣
١٨٩٢ سنة ١٦٩٩
١٨٩٣ سنة ١٩٣٥

النوع؛ هذا من املتحصل مجموع الحقيقِة يف َليَست ت ُضمَّ التي امَلبَاِلغ هذه َكانَت وإن
الهتمامها ذلك بعد الحكومة أنَّ إالَّ الحكومة، بخزينة باقية َكانَت جنيه آالف الخمسة ألن
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عىل يزيد َمبلًغا أُخرى بعد سنة بالتدريج النظارة ِميزانيَّة عىل أضافت العموميَّة بامَلَعاِرف
املدارس. إيرادات من إليها يُخصم كان الذي جنيه، ٥٠٠٠

إنََّما امليزانية يف الزيادة هذه أنَّ ١٨٨٨ سنة يناير ١٥ ُمذكرة يف ُقلنَا قد كنَّا وإن هذا
من فقط، املوجودة املدارس حالة وتحسني املعلمني، ي ترقِّ يف الخصوِص عىل نستعملها
حينئٍذ ننظر ولم الدراسة، ونظام املدرسيَّة، ات واملعدَّ فيها، الصحيَّة الرشوط استيفاءِ حيُث
واألساتذة التالمذة تقدم مع منها، املوجود ترقية همنا كان بل املدارس، عدد زيادة يف
أنَّه إىل الذِّكر الفة السَّ املذكرة يف أرشنا قد ذلك ومع ومعنًى، ا ِحسٍّ والتعليم التعلُّم أمر يف
لألهايل ُمساعدًة املديريات، بنواحي املعارف نِرش يف اإليرادات من ُجزءٍ باستعمال بأس ال
وذلك وحاجاتهم؛ األهايل قدرة عليها والرصف فتحها يف يَُراَعى جديدة، مدارس فتح عىل

املرصية. بالديار املعارف وانتشار التعليم تقدم نتوقع كنا ألنَّا
وأنشأنا َدة، املتعدِّ الُقطِر بحوائج للقياِم قنَا وُوفِّ التدريس، جداول قرَّرنا قد وقتئٍذ وكنَّا
ابتدأنا الذي الحايل النظام أساس وضعنا قد وبالُجملة الثانوية، الدراسة شهادة امتحان

ُمتِعب. وعناءٍ مجدب شغل بعد الحقيقية ِثَماره نقطف
دفعة َزاَدت ٨٩ سنة املعارف ميزانية أنَّ َرأَى َسابًقا، املذكور الجدول يف ل تأمَّ وَمن
ا ممَّ ناشئة شكَّ ال الزيادة وهذه ،١٨٩٣ سنة إىل فسنة، سنة الزيادة يف واستمرَّت واحدة،
١٨٨٧ سنة يف منها املتحصَلة اإليرادات ألنَّ املدرسيَّة؛ املصاريف من النظارة إىل يرجع
أُضيفت ،١٨٨٨ سنة مصاريف من املتحصَلة واإليرادات ،١٨٨٩ سنة ميزانية عىل أُضيفت

.١٨٩٣ سنة إىل بالتوايل وهكذا ،١٨٩٠ ميزانية عىل
امليزانية إىل — تقدم كما — الحكومة أضافت امليزانيَّة، لزيادة املصدر هذا عن وفضًال

بيانها: وَهاَك أُخَرى، مبالغ ١٨٨٩ سنة من

  جنيه

١٨٩٠ سنة ٦٨٠٠
١٨٩١ سنة ٥٣٤٨
١٨٩٢ سنة ٦٧٢
١٨٩٣ سنة ٤٠٠٠
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أذكر ثم املذكورة، اإليرادات نموِّ يف السعي إىل النظارة َدَعت التي األسباب أذكر وإنِّي
اإليرادات. تلك عىل امُلحافظة عىل وتَحِملُنَا َحَمَلتنَا التي األسباب

ُمتنَاِهيَة جراءة عن إالَّ تصُدُر ال ِبدعة، كان التالمذة عىل فرضاملرصوفات أنَّ يَخَفى ال
الكبري باشا عيل د ُمحمَّ َعهِد يف بأرضها نََزَل ُمذ التعليم َزاَل َما ِديَاٍر يف بالغة، وجسارة
صورِة يف التالمذة إىل تُؤدَّى كانت التي النقديَّة، النشاط بموجبات َمقُرونًا بل اِنيٍّا، َمجَّ
األمر هذا بََدا ملَّا فإنَّه باشا، رياض الدَّولة صاحب عىل عائٌد اإلبداع هذا يف والفضل أُجور،
التالمذة لدخول سنَّه الذي القانون يف ،١٨٧٤ سنة الوزير دولة قرََّره بك، دور للمرحوم
الحرضة من كريم أمٌر باعتماده ادر الصَّ و٤)، ٣ بندي (راجع امللكيَّة الحكومة بمدارس

.١٨٧٤ سنة فرباير ٥ يف الخديويَّة الفخيمة
عىل والسعي باملثابرة إالَّ وتتأيَّد ترسخ ال الصوَّاب من مكانتها كانت أيٍّا البدعة أنَّ إالَّ
أن قبل ،١٨٧٤ سنة فرباير ٢٨ يف إليه امُلشار الوزير دولة األعمال اعتزَل ملَّا ولذلك تثبيتها؛
َصاَر أن الوزارة ُمفارقته بعد الكريم األمر يلبث لم املذكور، عمله دعائم توطيد من يتمكَّن
أو األهميَّة، من مكانته يفطُن أحٍد من وليس كذلك يزل ولم املنسوخ، ع الرشَّ كمثل مثله
ُوُجوِهِه بجميِع الكريم األمر هذا بإنفاِذ ُقمنَا وفيها ،١٨٨٥ سنة َدَخَلت أن إَىل قدره، يقدِّره
هي إذ أمدها، يطل لم التي الرِّياِضيَّة، ١٨٧٣ سنة وزارة عهِد يف صدرت التي ونصوصه
مع مفعوله، بتنفيذ نقوُم برحنا وما ،٧٤ سنة فرباير ٢٨ إىل ٧٣ سنة أغسطس ١٥ من
التي املاليَّة الفوائد من عاَد بما علينا عاَد أن إىل ١٨٨٥ عام منذ الجديدة اإلصالحات إدخال

بيانها. أسلفنا
الواقع ويف األمر، بادئ يف ظننا كما الوجوه، جميع من عظيمة نتيجته كانت وقد
ففوائده األدبي الوجه من ا أمَّ املايل، الوجه من وهذا اإليراد، يف بنموٍّ اإلصالح هذا أتى قد
وال به، ليكرتث أحد يُكن لم اِنيٍّا، َمجَّ َكاَن حينما التعليم أنَّ ذلك عىل ودليلنا أيًضا، جزيلة
أصبحوا بنيهم، عىل اإلنفاق عناءِ من الحكومة أراحتهم ملَّا األهايل أنَّ بمعنى بشأنه، يعتني
من رفتهم خشية بأمرهم، واالشتغاِل لهم التعرُّض خافوا ربََّما بل بالعناية، ُدونهم يتعهَّ ال

عليهم. لإلنفاق واضطرارهم املدرسة
د تعهُّ رضورة األهايل آنس املرصوفات، يدفعون الذين التالمذة عدد تكاثََر وقد ا أمَّ
من ذلك أجِل من يتكبَُّدونه ما بسبِب وتعليمهم تربيتهم بشأِن واالهتمام بالعناية أبنائهم

املصاريف.
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وعال العلم قدر ارتفع األبناء، تربية يف وجدُّوا وثابروا االهتمام سنن اآلباء اتبع ا فلمَّ
والتجرُّد التعليم يف واالجتهاد الجدِّ عىل التحريض آبائهم من رأوا ملا بنيهم، أذهان يف شأنه

للدراسة.
يف واجتهادهم بجدِّهم أصبحوا املرتَّبَات، أرباب التالمذة أنَّ الغرابة يستوجب ا وممَّ
ازدياد بسبب املرتَّبَات من املقرَّر العدد نقص ملَّا ألنه وذلك املرصوفات؛ أرباب درجة
هذه يُعُطون الذين التالمذة انتقاءِ يف التحرِّي ة لدقَّ الحاجة ت مسَّ املرصوفات، ذوي عدد
الف، السَّ الزمن يف كان ما عكس عىل التالمذة نُخبة من اليوم أربابها صاَر حتَّى املرتبات،
ب يرتقَّ خائًفا املرتبات من نصيب نوال عىل املقدور وساعده الدهر أعانه الذي التلميذ فنرى

مرتبه.6 قطع
مرعيَّة قاعدة وجعله وتنفيذه، املدارس نظام يف التعديل هذا مثل إدخال أنَّ يخفى وال
قىض طائفة وهم عليه، النَّاس من فريق قيام يستوِجُب شكَّ ال كان به، معموًال ونظاًما
ألنَّ وذلك الذَّاِتيَّة؛ أرضبمصلحتهم بل لديهم، الرَّاسخة العوائد يف بتغيري النظام هذا عليهم
آخذة وتعليمهم، جدٍّ عن أبًا بنيه برتبية متكفلة الحكومة يََرى أن عىل اعتاَد قد الفريق هذا
ُرون يتصوَّ ذلك بعد فكيَف وُسكنَى، وملبٍَس ومرشٍب مأكٍل من لهم يلزُم ما عهدتها عىل

أوالدهم. تربية بشئون قيامهم
القاعدة ُمَراَعاة ُدوَن الرس، يف الذَّاِتيَّة أغراضهم عن وذودهم هؤالء جدال َحاَل ولقد
فيه ما عىل باللوائح املقرَِّر عن يزيُد يزاُل ال املجانيَّة التالمذة عدد فإنَّ املراعاة، تمام
أرباب التََّالمذة لربع ُمَواِزيًا عددهم يكوَن أن تقيض القوانني إذ ز؛ والتجوُّ التوسع من

قد والحاجات التجارب ألنَّ وذلك باملرَّة؛ ُمهملة وكانت التالمذة، تربية بأمر ذلك عدا النظارة ُعنيت وقد 6

ُمشاهدات عىل ًسا مؤسَّ للمدارس الداخيل القانون ١٨٩١ سنة يف فسننا املهم، األمر بهذا العناية إىل َدَعتْنَا
املدرسني. لدى صحتها ثبتت سنني، عدَّة

مخصوصة، بقيود أُخَرى لسنٍَة إعطائها وتقييد واحدٍة، لسنٍة إال إعطائها وعدم للُمرتَّبَات َكاَن وقد
بالحبس. العقاب تاليش إىل األمُر وآل باملرَّة، الُجسماني العقاب إلغاء عليه ترتََّب الرتبية، عىل عظيم تأثري
حتَّى سنوات، ثالث منذ به العمل الجاري للمدارس الدَّاخيل القانون الكتاب هذا ذيل يف أوردت وقد

والتعليم. الرتبية أمر يهمهم من عليه يطَِّلَع
قليٍل يف املرتبات أمر يف التغيري من تمَّ ما عىل ل املتأمِّ يقَف حتَّى (د) حرف بامللحق كذلك أتيُت وقد

الزَّمن. من
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اطََّلعنَا لو هذا ومع ابق، السَّ الجدول يف بيَّنَّا كما ذلك، فوق يََزال وال َكاَن ولكنَّه املرصوفات،
يف فنرى بيِّنًا، يٍّا ِحسِّ ًما تََقدُّ َلَشاَهدنَا التالمذة َدَفَعَها التي املرصوفات به امُلبَيَّنَة الجدول عىل

تدريجيٍّا. نُقصانًا الدَّفع من املعافني عدد ويف زيادة، املرصوفات أرباب عدد
ومن وَمعنًى، ا ِحسٍّ وإصالحها املدارس ي ترقِّ عىل كثريًا النظارة اإليراد هذا َساَعَد وقد
العمل من ١٨٩٣ سنة إىل نتمكن لم كنا وإن املتعلِّمني، ة بِصحَّ والعناية التعليم حيُث
أرباب عدد بني النسبة بتقريِر ة املختصَّ واللوائح الكريمة، باألوامر املدوَّنة بُمقتىضاألحكام

باملدارس. َقبوله الجائز انيَّة املجَّ عدد وبني املرصوفات،
من ١٨٩٢ سنة يف َلَحصلنا تََماًما، األحكام هذه بُمقتََىض الَعَمِل من تمكَّنَّا لو إذ
جنيهات ١٦٥٠٧ مبلغ عن بدًال ملِّيم و١٠٠ جنيًها ٢١٩٢٢ مبلغ عىل التالمذة مرصوفات

عينها. السنة يف النوع هذا من امُلتََحصل مليم، و٧٠٠
انًا مجَّ التَّالمذة قبوِل عن ينهى َعاٍل أمٍر ُصُدور وفرضنا الحد، هذا َجاَوزنَا َلو ا أمَّ
باملرصوفات الحاليني التالمذة وألزمنا عليه، هي ما عىل املرصوفات قيمة وأبقينا باملدارس،

مليم. و٤٠٠ جنيًها ٢٩٣٤٨ مبلغ ١٨٩٢ سنة متحصل َلبََلَغ املقرََّرة،
يخفى.7 ال كما جسيٌم املبلغني بني الفرق أنَّ شكَّ وال

األهليَّة باملكاتب التالمذة مصاريف من ١٨٩٢ سنة يف امُلتََحصَلة املبالغ اِإلَفاَدِة سبيِل عىل هنا أُوِرُد وإنِّي 7

مرصوفات. تدفع التالمذة جميع أنَّ بفرض تحصيلها يُمكن التي واملبالغ األوقاف، ومكاتب

  جنيه مليم

األهلية املكاتب من ١٨٩٢ سنة املتحصلة املبالغ مجموع ٤٤٩٧  
اللوائح يف امُلَقرََّرة املصاريف تدفع التالمذة جميع أنَّ بفرض املدارس، هذه إيراد ٥٩٧١ ٥٠٠

األوقاف مكاتب

١٨٩٢ سنة إيرادات ١٠٧٨ ٥٠٠
اللوائح يف املقرََّرة املصاريف تدفع التالمذة جميع َكانَت َلو املدارس، هذه إيراَدات ١٤٩٧ ٥٠٠
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يُنَفُق بما ُمطلًقا يقوُم ال املصاريف من التالمذة تدفعه َما أنَّ عليه يقتيضالتنبيه ا وممَّ
املدارس. عىل

اآلتية: هي اللوائح يف امُلَقرََّرة املصاريف أنَّ ذلك عىل ِليُل والدَّ
الدرجة من التي االبتدائية باملدارس الشهر يف الواحد التلميذ عن صاغ قروش ٥ •

الثانية.
الدرجة من التي االبتدائية باملدارس هر الشَّ يف الواحد التلميذ عن صاغ قرش ١٥ •

األول. سنني الثالث يف وذلك األوىل،
الرابعة. السنة يف املدارس بهذه الواحد التلميذ عن ٢٠ •

  جنيه

االبتدائيتني واملنصورة إسكندرية ومدرستا بالنارصية املبتديان َمدَرَسة

السنة يف الخارجي التلميذ عن ٨
السنة يف الداخيل التلميذ عن ٢٠

والتجهيزي) االبتدائي (القسمان التوفيقية املدرسة ويف

السنة يف الخارجي التلميذ عن ١٥
السنة يف الداخيل التلميذ عن ٣٠

الثانوية الخديوية املدرسة ويف

السنة يف الخارجي التلميذ عن ١٠
السنة يف الداخيل التلميذ عن ٢٥

يقنٍي لعىل وإنِّي السنة، يف مرصيٍّا جنيًها ١٥ العالية املدارس يف املصاريف هذه ومقدار
تُرصف التي النفقة متوسط من املدرسية املصاريف مقدار تقريب رضر بال يمكن أنَّه من
االبتدائية املدارس من واحٍد آٍن يف انيَّة املجَّ ومحو — ذلك إىل أرشنا كما — تلميذ كل عىل
بمماليكه، َرها عمَّ مرص مدارس َس أسَّ ملَّا باشا عيل محمد له املغفور ألنَّ وذلك بدرجتيها؛
رجال إلعداد حاجة يف َكاَن ألنَّه ؛ قهريٍّ بنوٍع األهايل أبناء أدخلها وبعدها خدمه، بأبناء ثمَّ
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باملدارس، أوالدهم بإدخال لتعتني ذاك إذ األهايل تكن ولم يستخدمهم، وموظفني وضباط
الحكومِة يف يبَق فلم الظروف، َت تغريَّ ثم حينئٍذ، ذكٌر لها يكن لم املدرسيَّة املصاريف أنَّ كما
احتكار الحكومة ألغت وملَّا باشا، عيل محمد له املغفور إِنشاءِ من معامل وال بحريَّة وال جيٌش
الذين املوظَّفني من العظيم العدد عن استغنت لنفسها، حفظتها كانت التي بعضاألصناف

تماًما. تُلَغى َكاَدت أن إىل املدارس عدد وقلَّ االحتكار، عمليَّة تستلزمهم كانت
الذي النظام ِمنوال عىل تنسَج أن أرادت ،١٨٦٣ سنة إعادتها يف الحكومة افتكرت وملَّا
البحث فعاودت الزمن، تغريُّ ذلك ُدون حاَل ولكن باشا، عيل محمد له املغفوِر يُد أسسته

مطلًقا. نظاٍم إىل ١٨٧٣ سنة لغاية تهتِد ولم أُخرى، مرَّة
فنرش بك، دور ذلك عىل وأعانه عرصه، لحاجات فطن من أوَّل باشا رياض وكان
يف التعديالت هذه ُطويت الحظِّ لسوءِ ولكن التعديالت، ة لكافَّ أساًسا ُجِعَلت التي اللوائح
بالروية بموجبها العمل يف وابتَدأنَا ،١٨٨٥ عام َكاَن أن إىل قدمتها، التي لألسباب كان، خرب
والتجارب. والظروِف الزمن ُمقتضيَاِت حسِب عىل منها تنقيحه لزم ما ِحنَي ُمنقِّ والرتتيب
داء، عضال أو ماء، ة غصَّ كأنَّها واليوم وقتها َصَدَرت التي اللوائح يف انيَّة املجَّ وبقيت

ا. عامٍّ يكوَن أن يف فشيئًا شيئًا أخذ التعليم مصاريف دفع ولكن
اإللزامي التعليم عنها وأخذنا أوروبا، يف البالد بعض مثال َحذَونا ُكنَّا لو أنَّا عىل
بمدارسنا نقبَل أن من للعدالة أوفق كاَن ملا األهايل، عىل تَُرضُب التي املدرسية والرسوم
التعليم درجات إالَّ منها يُستثنى ال قاعدة األمر هذا ولصاَر انًا، مجَّ البالد أبناء جميع

القانون. بُمقتىض الرشعي اإللزام حدِّ عن الخارجة
— طويٍل زمٍن بعد حذوها نحذَو أن نستطيع ولن البالد، هذه حذو نحذُ لم أنَّنَا إالَّ
املصاريف. يدفع َمن إالَّ التالمذة من بمدارسنا نقبل أالَّ علينا ُ يتعنيَّ ثمَّ ومن — حنَا وضَّ كما
٥٠٠٠٠٠ املرصية بالديار التعليم ِسنَّ بلغوا الذين الذكور األطفال قدَّرنا قد وحيث
هذا من تلميذ ٧٨٠٠ من أكثر بتعليِم تقوَم أن الحكومة طاقة يف يكن لم أنَّه ورأينا طفًال،

العدد.8

الذي العدد عن االبتدائية باملدارس اخلني الدَّ عدد َزاَد الدراسة، افتتاح عنَد ٩٣ سنة أكتوبر شهر ويف 8

الفرق بعض وتشكيل بهم، املدارس تلك ازدحام ذلك عىل وترتََّب األطفال، من ألٍف بنحو عادًة بها يُقبل
أكثر. أو ثمانني من بعضها أو تلميذًا ستني من
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أََوليس املدارس،9 يف مجانًا األخري العدد هذا بعض يتعلََّم أن عقًال يصحُّ ذلك مع فهل
إيراٍد عىل نحصل حتَّى املدرسية املصاريف بدفع السواء عىل الجميع تكليف الصواب من

التَّعليم. نِرش عىل ليُساعدنا جديٍد
بني التعليم نرش وسعنا ليسيف أنَّه مَع املجانيَّة عىل اإلقرار يجوُز هل أُخرى، ِجَهٍة ومن
التعليم، بمزايا يتمتعون املمولني أوالد بعض نجعَل أن العدِل من وهل البالد، أبناء جميع

األعظم. السواد هو الذي اآلخر البعض ُدوَن
عظيًما ا همٍّ وتُوِجُب لها، أهًال ليسوا من إىل تُعطى املجانيَّة فإنَّ ذلك، عن وفضًال

النظارة. ملوظَِّفي
لم ولكن التالمذة، من لألحق إالَّ تُعَطى ال املجانية أنَّ مبدئيٍّا اللوائح يف جاءَ قد إذ
فيضطرنا بالتوايص، الديوان يزدحم مكتبيَّة سنة كل أوَّل ويف بالفعل، القاعدة بهذه يُعمل
أقوى وصايته فإنَّ بَْكًرا، ِلنَقبََل مًعا، االثنني رفضنا وربََّما عمرو، مكان زيد لَقبول الحال

ذلك. غري أو
الحسد ينشأ هنا ومن جاره، ابن ُقِبَل لم يدري ال منهم ابنه ُرفض من فإنَّ األهايل ا أمَّ
إىل يهتدون كيف يدرون ال واملوظفون ذاك، أو املوظف هذا حقِّ يف والنميمة والبغضاء
يف ١٨٩١ سنة منذ سعينا وقد مًعا. األهايل بأغراض واإليفاء بواجباتهم اإليفاء بني التوفيق
ذلك لحسم سبيٍل من وليَس بالنجاح. سعينا يقرتن لم ولكن السيِّئَة، األحوال هذه إبطاِل

الزب. رضبة املحو هذا أنَّ وأرى نفسها. املجانية محو سوى
يشء عندنا املجانية أنَّ وهي ذلك، طلب إىل تدعوني التي األسباب ص ُملخَّ وإليك
ألجله، ُقرَِّرت فيما استعمالها عن فضًال فإنَّها للعدالة، وُمنَاٍف السليم، للذوق ُمخالف

منها. النظارة موظفي عىل يُخَىش

املدارس تقسيم األوىل وكان الالزمني، املدرسني واستخدام الفرق تلك تقسيِم إىل اضطررنا ولذلك
النقود. وقلَّة املحال عدم ذلك ُدوَن حال ولكن نفسها،

املدرسني ِة همَّ يف فتوًرا — بشهرين الدراسة افتتاح بعد أي — الطبع تحت والكتاب شاهدنا وقد
منه. لنا بدَّ ال كان ولكن األسف، يُوِجُب شكَّ ال وذلك واملتعلِّمني،

من املائة يف ثلثًا يُوازي وهو تلميذ، ألفي باملدارس املجانيَّة التالمذة مجموع كان ١٨٩٢ سنة ويف 9

املدارس. تالمذة مجموع من املائة يف وثالثني وخمسة باملدارس، للدخول املرتشحني البالد أبناء مجموع
األمريية. باملدارس املجانيَّة التالمذة نسبة به امُلبنَيَّ الجدول راجع
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النهاية تعليم عن ماليتها تعجز التي الحكومة أنَّ هو السليم للذوق ُمخالفتها وسبب
٧٨٠٠ تعليم وتقترصعىل ،٥٠٠٠٠٠ عددهم البالغ للتعليم حني املرتشِّ بنيها من غَرى الصُّ
يتولَّد حتَّى املرصوفات، يدفع من إالَّ التالمذة من مدارسها يف تقبَل أن لها ينبغي ال منهم،

املدارس. تكثرِي من به تتمكَُّن إيراد عندها
تقتيض أنها بمعنى امتياًزا، صارت ألنها تعميمها؛ عدم للعدالة، منافاتها ومعنى
ما غري يف تُستعمل كونها وبيان اآلخرين، ُدوَن املمولني أبناءِ من فريق نفقة املاليَّة تكليف
اللوائح، تقتضيه كما بالجدارة، إالَّ تُنال أالَّ واألوىل بالنفوذ، تُنال إنما أنها ألجله، ُوضعت
الصدور، توغري استوجبت ما كثريًا أنها هو منها، النظارة موظفي عىل الخوف ومعنى
هو وإنما الحارضة، الحالة يف بانقالب ليس اليوم أعرضه ما أنَّ ولنالحظ الفتن، وإلقاء

لَقبوله.10 األفكار َحت ترشَّ وقد ،٧٥ سنة منذ أسبابه تهيَّأَت قد مرشوع
هللا آتاهم من حال يكوُن فما اِنيَّة، املجَّ ُمِحيَت وإذا طبًعا: البعض يسأل قد أنه عىل
مداركهم توسيع من اليد ذات قلَّة منعتهم ثم املعارف، لنيِل ُعظمى وقابليَّة فائًقا استعداًدا

وتالشت؟ فاضمحلَّت بالعلوم،
منح وهي الرضورية، لوازمه مع العام، التعليم تقرير ذلك ملالقاة يلزم إنَّه أقوُل:
الوقت يف ذلك تعذُّر أسلفنا وقد األهايل، عىل للتعليم رضيبة ورضب للجميع املجانية
املتمتعني التالمذة تكليف بل ُمطلًقا، محًوا املجانيَّة محو اآلن غرضنا ليس ولكن الحارض،
ألنَّ الجلل؛ باألمِر ذلك وليس املدرسيَّة، باملصاريف ١٧٠٠ وعددهم مدارسنا، يف اليوم بها
هي ٥٠٠٠٠٠ وعددهم التعلم سن البالغني األطفال مجموع إىل اليوم انيني املجَّ عدد نسبة
كلِّ يف واحٍد تلميٍذ عىل املدرسيَّة املصاريف فرضنا إنََّما هذه والحالة فكأنَّنَا املائة، يف ثلث

تلميذ. ثمانمائة
االستقالل نظاماتنا لنا لسوَّغت اآلن، عليه هي ا ممَّ أرقى ِن التمدُّ يف درجتنا كانت فلو
جميع يف بلدية مجالس عندنا ولتشكََّلت وُمحافظة، ومركز ُمديرية كلِّ يف واملايل اإلداري

وتعليمهم بنيهم بمستقبل الشتغالهم األهايل أنَّ هو قدمته، ملا املؤيَِّدة بالذِّكِر، الجديَرِة األموِر وِمَن 10

بمدرسة أوالدهم فيُدِخلُون بالنفقات، يُبَالُون ال نراهم ة، الحقَّ الرتبية عىل وتعويدهم الصحيح، التعليم
أزيد فيهما املدرسية املرصوفات أنَّ والحال التوفيقيَّة، املدرسة من االبتدائي والقسم بالنَّارصيَّة، املبتديان
يكوَن أن ينبغي فيهما والرتبية التعليم أنَّ لظنِِّهم وذلك االبتدائيَّة، املدارس من غريهما يف منها بكثري

غريهما. من بكثرٍي أَزيَُد فيهما املدرسيَّة املصاريف أنَّ بما غريهما، يف منه أحسن
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دائرتها يف واحدٍة كل ُل تتكفَّ األهايل عن للنيابة املنتخبة الجمعيات كانت هذا وعىل املدن،
هي، أسستها قد تكون التي املدارس يف النجابة بفرِط لهم املشهوِد الفقراء تعليم بنفقة
فال االستقالل، ذلك فيها املوجود البالد جميع يف ذلك يحصل كما الحكومة مدارس يف أو
املستقلة، املجالس لدى مألوفة الجليلة الخطَّة هذه تصبح حتَّى الزمن من قليل يميض
استحقَّ منهم فريًقا أنَّ رأت متى سيما ال الشبان، من واالجتهاد الجد ذوي بإعانة فتتفاخر

ُمواِطنُوه. َلُه بَذََلَها التي النََّفَقة املبني بنُْجحه
من ا سدَّ اللذان واألهايل الحكومة بر فحسبنا االستقاليل، النظام هذا ننل لم إنَّنَا وحيُث

بالتعليم.11 يتعلَُّق فيما الحكومة حزم عدم سيما ال يشءٍ، ُكلِّ مسدَّ الزَّمن قديِم
يف األمواِل إيقاِف عىل اآلن يبعثهم يزاُل وال مىض، فيما النَّاس بعث الذي هو الرب وهذا
الحاجة، وأعوزتهم ُّ الرضُّ ُهم مسَّ الذين األطفال تعليم َمِتها ُمَقدِّ ويف الخرييَّة، األعمال سبيل
عن يزيُد مرص يف انًا مجَّ املتعلِّمني عدد أنَّ ١٨٨٧ سنة إحصائيَّة من اتضح وقد هذا
جاٍر أنه إالَّ الحكومة، مدارس لتعليم ُمَغايًرا يتعلمونه الذي التعليم كان وإن 12،٢٥٠٠٠٠
شاكله، ما أو األزهر، الجامع إىل الكتَّاب من يخرج الطفل أنَّ بمعنى ، تدريجيٍّ أسلوٍب عىل
كافية أنها تُعتََربُ التي األوقاِف من وذلك يكاد، أو مجانًا التعليم ى يتلقَّ والثاني األول ويف
املجانِّي التعليم يكون وقد كان، أيٍّا الطَّاِلِب بتعليم وإلزامهم األغراض، عن املدرسني لتنزيه

وقفيَّتِِه.13 يف الواقف عليه ينصُّ ا ممَّ ذلك، وغري وامللبس كاملأكل أُخرى، بمزايا مقرونًا
عىل تزاُل وال عٍرص، كلِّ يف ُمنبَثَّة الشبَّان تعليم بها يُقصد التي الربِّ شعائر كانت وحيث
األساليب طبق عىل والعلوم اآلداب لتعليم شاملة نراها ال فلم مرص، يف االنتشار من عهدها
لنا سنَّ وقد خصوًصا املرصيَّة، الديار يف وأَدخلُوها ُوالتنا، أوروبا عن نقلها التي الجديدة

بها. يعمل أن ويُْرجى السنة، هذه أمورنا أولياء

فقرة الثاني، (الباب ٨٩ سنة باريس طبع بمرص، العام التعليم عىل باشا أرتني يعقوب كتاب راجع 11

ثانية).
فقرة الثاني، (الباب ٨٩ سنة باريس طبع بمرص، العام التعليم عىل باشا أرتني يعقوب كتاب راجع 12

ثانية).
ونرشة (أ)، حرف ملحق ،٨٩ سنة باريس بمرصطبع العام التعليم عىل باشا أرتني يعقوب كتاب راجع 13

.(٨٨ سنة ديسمرب ٥ (جلسة ١٨٨٨ لسنة الثانية السلسلة املرصية، املعارف جمعية
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من عاٍل أمٌر َصَدَر (٦٧ سنة يناير ١٥) ١٢٨٣ سنة من املبارك رمضان شهر ففي
الوادي) (تفتيش الطميالت أرايضوادي تُوقف بأن باشا، إسماعيل األسبق الخديوي سموِّ
آلت ثمَّ السويس، قنال لقومبانية عنها الحكومة تَنَاَزَلت كانت أرض وهي املدارس، عىل
الوقف هذا من عليها يُنْفق التي املدارس وجعلت الثالث، نابليون تحكيم بعد الحكومة إىل

األهلية. باملكاتب وسميت السنية، الحكومة إدارة تحت
إالَّ للزراعة َصالًحا منها يكن لم فدانًا ٢١٩١٨ مسطحها يبلغ التي األرايض وهذه
األرايض هذه من عظيٌم جزءٌ تلف بعد، فيما اإلسماعيلية ترعة ُحِفَرت وملَّا تقريبًا، النِّصف
يبلغ — فدَّان ٧٨٠٠ إالَّ منها يُْزَرع ال إنَّه أي — اآلن عليه هي ما وعىل النَّشِع، بسبِب
األموال تلك بلغت ١٨٩٢ سنة ويف واملصاريف، األموال تنزيل بعد جنيًها ١٤٤٤٧ إيرادها

جنيًها. ٥٧٩٧
ألف عرش األربعة إصالح إىل املؤدية الطُُّرِق يف تنُظُر النظارة أخذت ١٨٨٤ سنة ومن
املعارف نظارتي بني ذلك بشأِن اتَِّفاق حصل أن إىل للزراعة، قابلة وجعلها الباقية، ان فدَّ
بقصد األشغال، نظارة فيها ُرشعت التي األعمال تمام بعد أنه واملأمول العمومية، واألشغال

للزراعة. صالحة بعيد غري زمن األرايضيف تلك تعوُد الرَّشح، مياه ترصيف
حني املدارس، عىل باشا إسماعيل الخديوي ريعها أَوَقَف وأمالك أُخرى أراٍض وهناك
من األهليَّة للمكاتب ويتحصل باشا، حليم الربنس عمه الدولة صاحب مع حساباته تصفية
يكوُن منه، الرضائب مبلغ وبإسقاط سنويٍّا، مرصيٍّا جنيًها ٢٧٢٩٦ مبلغ هذه اإليراد ُوُجوه

جنيًها. ٢٠٦٩٤ هو املكاتب تلك عىل لإلنفاق ص امُلخصَّ ايف الصَّ
النظام ١٨٦٧ سنة منذ مدارسها بعض يف تُدِخَل أن األوقاف مصلحة ت همَّ وقد هذا
باشا. إسماعيل الخديوي عىل عائد ذلك يف والفضل الحكومة، مدارس اتخذته الذي الجديد
ُمقتضاه من املعارف، ونظارة األوقاف مصلحة بني اتِّفاق حصل ١٨٨٩ سنة ويف
األوقاف تدفعه مرصي، جنيه ٤١٠٠ مبلغ نظري يف األوقاف مدارس بشئون النظارة قيام
ذكره، الف السَّ املبلغ عىل املدارس هذه تالمذة مصاريف من املتحصل وبضمِّ سنويٍّا، لها

جنيه. ٥١٠٠ بمبلغ ١٨٩٣ لسنة األوقاف مكاتب ميزانية تحرََّرت
والدة لها املغفور الدولة صاحبة فأوصت الرشيف، املنوال هذا عىل الكثري نُِسَج ولقد
حسب عىل سائرة املدرسة وهذه َستها، أسَّ مدرسٍة عىل ريعه يُنفق بوقٍف األول، باشا عبَّاس

الحكومة. بروجرامات
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املدارس، هذه وجميع الغرض، لهذا أعيانًا وغريهما أغا وخليل باشا راتب كذلك وأوقف
الدرجة من التي االبتدائية مدارسنا أسلوب عىل سائرة اإلسكندرية، أو القاهرة يف كانت سواء

ألجله.14 ُوِضَعت فيما الجد مع تعمل وجميعها األوىل،
قرص لو سيَِّما النمط، هذا عىل َسة املؤسَّ املوجودة املدارس نطاق اتِّساِع يف ريب وال
ن ممَّ اإلحسان، أُويل املدارس هذه إليها تستميَل أن لذلك ويكفي عليها، ُمساعدتهم الربِّ أهل
الزَّمن، قديم من العادة هي كما مماتهم، قبل بها يُوُصون أو حياتهم مدَّة يف أعيانًا يهبون
يف املتََّخذَة املدارس أو الكتاتيب بعض عىل عادًة تُوَقُف التي األعيان، تلَك ِريع إليها فيئول

املرشقيَّة. القديمة الطرق حسب عىل جاريًا فيها التعليُم يزاُل ال التي املساجد، بعض
األسبق الخديوي يُد َستها أسَّ التي املدارس بها وأريُد الخرييَّة، الجديدة املدارس وهذه
بجعل ُعِني وقد البالد، أبناء لعموم األبواب مفتحة منواله، عىل نََسَج وَمن باشا، إسماعيل

أحد. عنها يعجُز ال ا ِجدٍّ زهيدة بعضها يف املقرََّرة الدراسية املصاريف
أُعِطيَت ربما بل قط، ُصُعوبة املدارس بهذه انًا مجَّ التالمذة دخول يف ليَس وبالُجملة
يُرصف وقد وغريها، املالبس اآلخر البعض ويف والكراريس، الدراسية الكتب بعضها يف لهم
القديمة. الوقفيَّات يف الواردة والنصوص الواقف رشط حسب ذلك كل مجانًا، األكل لهم

ُكنَهُه؛ أدركوا قد بالدي أبناء بأنَّ لثقتي املوضوع، هذا يف اإلسهاب إىل بي حاجة وال
س امُلَؤسَّ عليه تربَّوا الذي املرشب عن بالخارج وال لهم، بالنسبة الجديد باليشء ليَس ألنَّه

الزمان. قديم من بالدنا يف الرَّاِسَخنِي ة، العامَّ واملصلحة اإلحسان عىل
محو إنَّ بقولهم: البعض اعرتاض بطالن عىل الدليل أقمُت أنِّي جليٍّا يظهر هنا ومن
غريزيَّة وملكة طبيعيٍّا استعداًدا أُوتوا الذين الفقراء الشبَّان ُمستقبل ضياع إىل يجرُّ املجانية

املعارف. لنيِل
زماٍن كل يف إليه السبيل َوَجَد قد األطفال من التعلُّم راغب إنَّ تقدم: ما عدا وأقول
ذكاءً ُمِنَح طفل ُوِجَد لو بحيُث ذلك عىل الحال وسيبقى الخريية، األوقاف بواسطة ومكاٍن،

املعارف. بلبان التغذِّي إىل لُُه يَُوصِّ نصريًا العقليَّة قواُه تعدم ال مفرًطا،

الذين التالمذة من إليها م تقدَّ يوليو، شهر يف حصلت التي االبتدائية الدراسة شهادة امتحانات ويف 14

وستون، سبعة الشهادة عىل منهم حصل تلميذًا، وأربعون وستة مائتان الُحرَّة، املدارس يف ُدُروَسُهم وا تلقَّ
وعرشون. ست املرصي بالقطر املدارس هذه ومجموع
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هذا، وقتنا إىل التعليم بشئون َقاَمت التي واإلحسان الربِّ عوامل أنَّ نتمنَّى ما وغاية
إىل ببالدنا العلوم فرتقى وجهتها، تحول املرشق ببالِد املتواترة القديمة السنن حسِب عىل

املجانية. بَمحِو يتعلَُّق ما هذا الحايل، عرصنا يقتضيها التي الدرجة

  عدد عدد

بالقاهرة

اإلسالمية األهليَّة لألوقاف ٢  
القبطية لألوقاف ٤  
إسالمية لجمعيات ٢  

دينية أجنبية لجمعيات ٧  
    ١٥

باإلسكندرية

القبطية لألوقاف ١  
دينية أجنبية لجمعيات ٤  
املسلمني األساتذة ألحد ١  

    ٦

بأسيوط

القبطية للجمعيات ١  
األجنبية للجمعيات ٢  

    ٣

القبطيَّة لألوقاف بطنطا ١  
اإلسالميَّة للجمعية بالزقازيق ١  

    ٢٦

التي لالمتحانات تالمذتها لتقديم االستعداِد تماَم ُمستعدة ليست ولكنها وطنيَّة أُخرى مدارس وُهنَاك
املعارف. بنظارة تحصل
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يدفعه ما يوازي أن إىل تُزاَد أن فأرى الدراسية، املصاريف بزيادة يختصُّ ما ا وأمَّ
األقل. عىل الحكومة عليه ترصفه ما قيمة التلميذ

التعليم، نرش مصلحة يف هو إنما الحد، هذا إىل الدراسية املرصوفات زيادة وطلبي
إيجاد وهي واحدة، غايتهما ُمتالزمان، أمران املرصوفات وزيادة املجانيَّة، محو أنَّ وأرى
هذه ولكن تالمذتها، تدفعها التي املدرسيَّة املصاريف من عليها يُنفق جديدة مدارس

النظارة. معونة بدون إيجادها يُمكن ال املدارس
إدخال هي إنما غايتنا إنَّ ثانيًة: أقوُل املظنَِّة، من البعِض عىل يطرأ أن َعَساُه ملا ومنًعا
املدارس ا أمَّ الحكومة، موازين ضمن مصاريفها الواردة األمريية باملدارس التعديالت تلك
رشط بمقتىض فيها يُعمل شكَّ فال بها، ة خاصَّ مصادر من عليها يُرصف التي األُخرى
للمدارس الحكومة تقومها التي النفقات أنَّ وهو برأيي، ُح أَُرصِّ وهنا يشء، كل قبل الواقف
والرتبيَّة التهذيب بحاجات تفي ال — التالمذة من املتحصلة املصاريف عليها ضمت وإن —

املستقبل. يف الديار بهذه
حسابًا وعملنا ،١٨٩٢ سنة ديسمرب ٤ بتاريخ ادر الصَّ العايل األمر اعتربنا لو فإنَّا
النظارة عىل يتعنيَّ أنَّه لرأينا عسكرية، أو كانت ملكية األمريية املصالح تحتاجه ملا تقريبيٍّا
شهادة عىل الحاصلني التالمذة من األقل عىل مائتني بعيد، غري زمن ويف سنويٍّا، تخرج أن
املدارس تالمذة عدد يكون أن يستوجب القدر وهذا املرصية، البكالوريه أو الثانوية الدراسة
تالمذة عدد يبلغ أن وألجل تلميذ، ألفي — سنوات خمس بها الدراسة ومدة — الثانوية
عىل الحاصلني من سنويٍّا يدخلها من عدد يكون أن يقتيض تلميذ، ألفي الثانوية املدارس
شهادة حاميل عدد يكوَن أن وألجل تلميذ، ٦٠٠ إىل ٤٠٠ من االبتدائية الدراسة شهادة
،١٥٠٠ المتحانها املتقدِِّمني عدد يكوَن أن يلزم ٦٠٠ إىل ٤٠٠ من االبتدائية الدراسة
عدد يكوَن أن هذه والحالة فيجب سنوات، أربع االبتدائية باملدارس الدراسة ة مدَّ إنَّ وحيُث

تلميذ. ٦٠٠٠ تالمذتها
لوفت ألًفا تالميذها مجموع َكاَن لو أنَّه فأرى والخصوصية، العالية املدارس ا أمَّ
جل رصفت قد كنت وإن تقريبيَّة، إالَّ ليست األرقام وهذه الحكومة، مصالح بحاجات
التجارب عىل ذلك يف ُمعتمًدا الناجحني، غري التالمذة عن النظر َصارًفا تقديرها، يف العناية
املعارف، نظارة شئون بإدارة فيها اشتغلُت التي العرش السنوات ة ُمدَّ اكتسبتُها التي
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عدد يكوُن ذلك عىل وبناءً سنة. عرشين عن ينقص ال زمنًا والرتبية التعليم أمر وُمزاولة
اآلتي: الوجه عىل األمريية املدارس تالمذة

  عدد

االبتدائية باملدارس ٦٠٠٠
الثانوية باملدارس ٢٠٠٠

والخصوصية العالية باملدارس ١٠٠٠

  ٩٠٠٠

الزمن، من مدَّة الحكومة مصالح لحاجات أرى ما عىل يكفي التالمذة من القدر وهذا
لو الحربيَّة باحتياجات يفي أنَّه كما ،٩٢ ديسمرب ٤ يف ادر الصَّ العايل بمقتىضاألمر ُعِمَل لو
نتمنَّاه. ما غاية وهو الثانوية، الدراسة شهادة عىل الحاصلني التالمذة من ضبَّاطها اتخذت
مصالح تحصل حتى — التالمذة من القدر هذا بنفقاِت الحكومة تقوَم أن وألجل
الحكومة لدى يكوَن أن ينبغي — االنتقاء حسن تضمن بطريقة أكفاء شبَّان عىل الحكومة
— واملحافظات املديريَّات كمراكز املدن َهات أمَّ يف ُخُصوًصا البالد، أنحاء جميِع يف مدارس
أربع، املحافظات وعدد عرشة، أربع املديريات عدد إنَّ وحيُث — وإسكندرية القاهرة عدا
بها التي االبتدائية املدرسة أنَّ فرِض وعىل عرشة، ثمان االبتدائية املدارس مجموع فيكون

هو: للمدارس الالزم الُكيلِّ املبلغ فيكوُن جنيه، ومائة ألف تتكلَُّف تلميذ ٣٠٠

كل تالمذة
مدرسة

املدارس أسماء املدارس املصاريف

عدد   عدد مرصي جنيه

٣٠٠ ابتدائية مدارس ١٨ ١٩٠٠٠
٥٠٠ ثانوية* مدارس ٤ ٥٦٠٠٠
٣٠٠ للصنائع† مدرسة ١ ١٠٠٠٠
١٠٠ للزراعة† مدرسة ١ ٥٠٠٠
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كل تالمذة
مدرسة

املدارس أسماء املدارس املصاريف

عدد   عدد مرصي جنيه

١٠٠ للبنات† مدرسة ١ ٣٠٠٠
— ووالدة وبيطريَّة وأخزاجيَّة طبية مدرسة — ١٠٠٠٠
— حقوق‡ مدرسة ١ ٥٠٠٠
— مهندسخانة‡ مدرسة ١ ٥٠٠٠
— العلوم‡ دار مدرسة ١ ٥٠٠٠
— الرسالة مصاريف — ٥٠٠٠
— واملطبعة والرصدخانة والكتبخانة النظارة مصاريف

إلخ …
— ١٥٠٠٠

— التفتيش مصاريف — ١٥٠٠٠

  العمومي ليكون   ١٥٣٠٠٠

اليوم. الحال هو َكَما بالقاهرة، الثانوية املدارس من بمدرستني ُملَحَقتنَي املعلمني مدرستي ببقاءِ بأس وال *

بعض يُوِجُدها أو الخريية، األوقاف تؤسسها جنسها من ملدارس قدوة تكون أن ينبغي الخصوصيَّة الثالثة املدارس وهذه †
ذلك. وغري امُلُدِن أو باألقاليم جمعيات أو األشخاص

واللغة الفرنساوية للغة مدرسني لتخريج املخصصتان املعلمني مدرستا األربع املدارس هذه عىل يُضم أن وينبغي ‡
ثانويتني. بمدرستني امللحقتان املدرستان وهما اإلنجليزية،
جامعة. مدرسة مجموعها من تشكل الست املدارس وهذه

ُمطلًقا، يتغري املدارسال بهذه امُلدرِّسني عدد ألن العالية؛ املدارس تالمذة عدد نذكر ولم
التعليم املقرَّر املدارس هذه بأغَلِب الطلبة عدد أنَّ أََرى ذلك ومع تالميذها، عدد بََلَغ مهما

اليوم. الحال هو كما البالد لحاجات كافيًا يكوُن ستٍّ إىل سنوات أربع من فيها
ابتدائية الثالثة املدارس بأنواع ُوُجودهم امُلقتََىض التالمذة عدد أبنَّا قد إنَّنَا وحيُث
التي املدرسية املرتَّبَات بذلك أعني املدارس، هذه إيراد يف اآلن فلننظر وعالية، وثانوية
اآلن. عليه هي ما عىل باقية بها التلميذ عىل املقرََّرة املصاريف أنَّ بُمَراَعاة التالمذة تدفعها
األوىل الدرجة من التي االبتدائية املدارس تالمذة عدد يكوَن أن يلَزُم أنَّه َسبََق فيما ُقلنَا
،١٥٠٠ سنة كل االبتدائية الدراسة شهادة المتحان املتقدمني عدد يكون حتَّى تلميذ، ٦٠٠٠

45



العام التعليم يف التام القول

االبتدائية باملدارس الرابعة السنني تالمذة ُهم هادة الشَّ هذه لنوال االمتحان طالبي إنَّ وحيُث
ِتسَعِة يف تلميذ ١٥٠٠ مرصوفات مجموع فيكون شهريٍّا، مليم ٢٠٠ فيها التلميذ يدفع التي

جنيه. ٣٧٠٠ هو أشهٍر
املتحصل فيكون مليًما، ١٥٠ إالَّ يدفعون ال االبتدائية املدارس تالمذة باقي كان وملَّا

.٦٠٧٥ هو أشهر التسعة يف منهم
داخيل األول: القسم قسمني؛ إىل تالميذها مجموع تقسيم فيمكن الثانوية املدارس ا أمَّ

.٥٠٠٠ املتحصل فيكون جنيًها، ٢٥ التلميذ يدفع ،٢٠٠ تالمذته وعدد
فيكون جنيهات، ١٠ الَواِحد يدفع ،١٨٠٠ تالمذته وعدد خارجي الثَّاني: القسم

.١٨٠٠٠ املتحصل
باملدرسة املقرََّرة املصاريف ا أمَّ الخديويَّة، باملدرسة اآلن املقرََّرة هي املصاريف وهذه
فلو الخارجي، التلميذ عن جنيًها و١٥ الداخيل، التلميذ عن جنيًها ٣٠ فمقدارها التوفيقيَّة
منهم تلميذ، ٥٠٠ املدرسة تالمذة عدد إنَّ وُقلنا َحاِلَها، عىل املدرسة هذه مصاريف أَبَقينَا
أشهر التسعة يف التالمذة هؤالء من املتحصَلة الزيادة فتكون خارجية، و٤٥٠ داخلية، ٥٠

.٢٥٠٠
تلميذ.15 ١٠٠٠ عددهم أنَّ فنقدر والعالية، الخصوصيَّة املدارس تالمذة ا أمَّ

يبلغ منها ل يتحصَّ فما السنة. يف جنيًها ١٥ هي فيها املدرسية املصاريف إنَّ وحيُث
.٥٠٢٧٥ العمومي ليكون .١٥٠٠٠

يمكن اآلن، املقرََّرة املرصوفات بدفع املدارس تالمذة جميع بتكليف أنَّه يتبنيَّ ثمَّ ومن
نََراُه الذي ألًفا وخمسني وثالثة مائة مبلغ أصل من جنيه، ألف خمسني زهاء عىل الحصول

الحكومة. حاجات حيث من السويِّ الرصاط عىل مدارسنا لسري رضوريٍّا
آنًفا، أبَنَّاها التي الحدود إىل مدرسة كلِّ يف املدرسيَّة املرصوفات قيمة َرَفعنَا لو ا أمَّ
نحًوا ذلك من املتحصل لبلغ الحكومة، عليه تُنِفُقُه ِلَما ُمَوازيًا التلميذ يدفعه ما يكون حتى
يكون جنيه، ألف سبعون وهو األصليَّة، امليزانيَّة مبلغ عىل بإضافته جنيه، ألف مائة من
الثانوية، باملدارس وألفني االبتدائية، باملدارس تلميذ ٦٠٠٠ لرتبية كافيًا املبلغني مجموع

والخصوصية. العالية باملدارس تقريبًا وألف

الحكومة. حاجات حسب عىل والنقصان يادة الزِّ يقبل تقريبي، هو إنََّما العدد وهذا 15
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عالم إىل القول عاَلِم من األهميَّة غاية يف هي التي الرئيسة التعديالت هذه إخراج ولكن
ولذلك التحقيق؛ مع تنتظرها التي املالية الغاية إىل يُوِصُل ال األمر، مبدأ يف ُخُصوًصا الفعل،
عىل يعىل جنيه، ألف ثالثني بمبلغ الزمن من مدَّة النظارة تساعد أن الحكومة عىل ُ يتعنيَّ
من املتحصل اإليراد تمس وأالَّ جنيه، ألف ١٥٠ إىل امليزانية تصل حتَّى ٨٤ سنة مربوط

امليزانية. عىل ضمها يجري حتى التالمذة مرصوفات
نتيجة أول لكانت سنوات، عرش مدة تدريًجا املرشوع هذا بتنفيذ الحكومة ت همَّ فلو
مصلحة تقدمها التي واإلعانة تخصيصها ولتأتَّى األهليَّة، املكاتب مصلحة إيراد توفري لذلك،

اآلتية: لألمور األوقاف
منها مدرسة كل عىل يُرصف املراكز، يف الثانية الدرجة من ابتدائية مدارس لفتح أوًال:
فيكون ،٧٥ املراكز عدد إنَّ وحيُث طفل، مائة الواحدة يف يُقبل سنويٍّا، جنيه ثالثمائة
تلميذ، ٧٥٠٠ تالمذتها مجموع يكوُن التي املراكز مدارس عىل سنويٍّا يَُرصُف ما مجموع

جنيه. ٢٢٥٠٠ مبلغ هو
بكلِّ يُقبل وغريهما، وإسكندرية القاهرة يف األوىل َرَجة الدَّ من ابتدائية مدارس لفتح ثانيًا:

جنيه. ٧٠٠ منها الواحدة عىل ويُرصف تلميذ، مائتا منها مدرسة
ريعه يزيد ال فدان، ٧٨٠٠ أطيانه وتبلغ الوادي، جفلك أي الطميالت وادي أنَّ تنِس وال
نفسها عىل األشغال نظارة أخذت التي التََّصايف أعمال تتم عندما ولكن جنيًها، ١٤٤٤٧ عىل
متى األرايضالبور هذه أنَّ فرضنا فإذا باملحصوالت، وتأتي األرايضالبور تتصلَّح إجراءها،
إيراد أنَّ شكَّ ال الوقوع) ُمحتمل (وهذا اآلن املنزرع الثلث بقدر محصوالت تعطي صلحت،
األُخرى األوقاف ريع ذلك عىل وِزد جنيه، ٤٠٠٠٠ ما يوًما يبلغ األهلية املكاتب مصلحة
ميزانيَّة لنموِّ املؤدية الوسائط إنَّ سبق فيما ُقلنا وقد هذا األهليَّة، املكاتب عىل ُحبست التي
أن النظارة عىل ُ يتعنيَّ ثمَّ ومن سنوات، عرش ظرف يف إالَّ تماًما تنفيذها يُمكن ال املعارف
فمن املعارف؛ وبثِّ التعليم نجاح وسائل ملدارسها تمهد حتى الرضورية، حاجاتها يف تنظَر

ذلك:
يشءٌ، ينُقُصه ال ُمتقنًا بناؤها يكوَن أن وينبغي املقتىضفتحها، للمدارس أمكنة إعداد أوًال:
أو البناءِ يف كخلٍل اليوم، تحصل التي املوانع من مانٌع يمنَُعنَا ال افتتاحها عند إنَّه حتَّى

الوضع.
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أنَّ أحد عىل يَخَفى ال إذ فيها؛ للتدريس تليَق حتَّى اآلن، املوجودة املباني إعداد ثانيًا:
ومن األفراد، لبعض منازل األصل يف كانت للمدارس اليوم حتَّى اْستُْعِملت التي األمكنة
للتدريس. مالءمتها عدم أحدهما: وجهني؛ من له ُوِضَعت َما لغرِي أُِعدَّت قد تكوُن ثمَّ

فيها. الصحيَّة األسباب توفر عدم وثانيهما:
كافية، غري الوضع رديئة الغالب يف تكوُن املديريَّات مراكز يف املتََّخذَة املدارس إنَّ ثالثًا:
يليق ما البيوِت من فيها ليس املدارس تلك فيها تَُقاُم التي املدن فإنَّ ذلك، عن فضًال
بُسكنَى الئقة منازل تبني أن النظارة مصلحة من كان وربما واملدرسني، النَّاظر بسكن
الذي املبلغ من ِربًحا النظارة تستغل وبذلك زهيدٍة، بأُجَرٍة إليهم ُرَها وتؤجِّ املدرسني،

إيراداتها. يف وتزيد البناء، عىل رصفته قد تكون
النقود لعدم — تزال ال التي بعضاملرشوعات تنفيذ سبيل يف امليزانيَّة زيادة تُرصف رابًعا:
املرشوع خصوًصا النظارة، محفوظات يف العناكب عليها تُخيُِّم — تنفيذها عىل املساعدة
عدم عىل وتحملهم الحاجة، وبني بينهم تحول حتَّى املعلمني، حال بتحسني الخاص
ال وذلك الحكومة، مصالح ببعض تخلو التي العالية، املرتبات ذات الوظائف تربُّص

امُلنَاسبة. الرتقيَّات لهم ونضمُن الكافية، املرتَّبَات نُعطيهم بأن إالَّ يكون
إالَّ رصفها يُمكن ال باهظة، َمَصاريف تستدعي التحضرييَّة األعمال هذه أنَّ شكَّ وال
الثالثني مبلغ وقت أقرب يف النظارة ميزانية عىل يُضم أن يقتيض ولذلك عديدة؛ سنني يف

األعمال. تلك يف الرشوع يمكن حتَّى إليه، اإلشارة ابق السَّ جنيه، ألف
الرتميمات يف رصفها ٩٣ سنة يف املعارف نظارة طلبت التي املصاريف بلغت قد
املدارس، محال يف إدخالها لزوم تراءى التي واإلصالحات املستجدة، واألبنية ا، جدٍّ الرضورية
األشغال لنظارة يتأتَّ لم ولكن جنيه، ١٢٠٠٠ التالمذة عدد وزيادة التعليم انتشار بسبب
تخصص أن يسعها لم ٩٤ سنة يف وكذلك جنيه، ٥٠٠٠ مبلغ سوى الغاية تخصصلهذه أن
وردت التي الطلبات عىل بناءً الغاية لهذه يقتيضرصفها التي النفقات أن مع ذلك، من أكثر

تقريبًا. جنيه ٣٠٠٠٠ تبلغ فروعها من للنظارة
التعليم، لحاجات مالئمة املدارس لجعل املخصصة املبالغ كفاية عدم يتبني هنا ومن

الصحة. بأمر والعناية
قبل نعده أن لنا ينبغي الذي التفتيش وهو أمر، أهمِّ عىل بعد فيما وسنتكلَُّم هذا،
ال الخصوص وعىل عليه، حصلنا الذي التقدم سري نعوق ال حتى بأعماله، للقيام يشء كل

املعارف. تقدُّم سبيِل يف املشاقِّ من الخفيف إالَّ نتكبد
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أنَّه عىل برهنت قد أنَِّني وأظنُّ املايل، الوجه من التعليم عىل الكالم انتهى ُهنا إىل
فتصبح أمثالها، ثالثة إىل األوقاف ومدارس األمريية املدارس تالمذة عدد إبالغ املمكن من
وتعلية املعارف، مربوط عىل خفيفة بعالوة يكوُن وذلك ،٧٨٠٠ عن بدًال ٢٠٠٠٠ من نحًوا
األمريية، املدارس من باملرَّة، املجانيَّة ومحو عقًال، مقبولة لدرجة املدرسيَّة املصاريف
املساعدة يد مدِّ عىل وغريها األوقاف، مصلحة واستمرار الوادي، جفلك إيراد وتحسني

قلته. كما املعارف لنظارة
عىل الحصول طريق يف اآلن فلننظر املايل، وجهه من التعليم عىل الكالم تمَّ قد وحيُث

استجدادها. يُقتَىض التي الكثرية املدارس لهذه املدرسني
إنما العلوم، دار ومدرسة والخديوية التوفيقيَّة املعلمني مدرستي إنَّ سلف: فيما ُقلنَا

االبتدائية. للمدارس مدرسني لتخريج جميًعا ُفتحت
فيه تعديٍل مع األزهر، الجامع بنظام يشء أشبه ونظامها — العلوم دار مدرسة ا أمَّ
من الالزم املقدار سنويٍّا تَُخرِّج أن فيمكنها — بها الجديدة التعليم ُطُرق ُدُخول بغرض

ذلك. وغري األشياء ودروس الحساب، ومبادئ والخطِّ العربيَّة للغة املدرسني
التدريس؛ لصناعة طبيعي ميل لهم املدرسة بهذه املتخرِِّجني الشبَّان بعض كاَن وملَّا
لتحسني امُلَطاَلَعة عىل ينكبُّ منها خروجه بعد منهم البعض نرى أن بالنَّادر ليس لذلك
املدارس يف سنوات ُمدَّة التعليم بصناعة االشتغال بعد وهؤالء مخُصوٍص، فنٍّ يف معارفه
الثانوية باملدارس العربية اللغة مدريس خيار من يكونوا أن لهم يتأتَّى شكَّ ال االبتدائية،
بطرق عارٍف رُجٍل إىل إدارتها ُوكَِّلت لو املدرسة هذه أنَّ من يقنٍي لعىل وإنِّي والعالية.

اآلن. إىل به أتت ا ممَّ بكثري أعظم بنتائج ألتت بها، خبري التعليم،
مدرسة حال حالهما فليست املدرسني، لتخريج َصتان املخصَّ األخريان املدرستان ا أمَّ
الوطني العام الرَّأي الحتقار ضعيًفا؛ يزال ال عليهما التالمذة إقبال ألن وذلك العلوم؛ دار
عند إالَّ انتخابها عدم عىل ُشبَّانَنَا يحِمُل ما وهذا التدريس، كصناعة نَاَعات الصِّ لبعض
وقد عني. طرفة يرتدَُّدون وال ُرون يتأخَّ ال لرتكها ُفرصة لهم سنحت َمتَى بحيُث الحاجة،

والقضاء. اإلدارة يف ودخوله التدريس صناعة برتكه فعًال مدرسينا بعض نجح
هؤالء حاِل بتحسني النظارة الهتماِم فشيئًا؛ شيئًا ُ تتغريَّ األفكار أخذت قد ذلك، ومع

نحوها. األُخرى الحكومة مصالح تجتذبهم ال حتَّى وُمستقبلهم، بَّان الشُّ
إليه أرشنا كما الغاية، لهذه الوصوِل عىل تُساعدنا النظارة مربوط زيادة أنَّ شكَّ وال

آنًفا.
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املعاشيَّة األموِر يف الفكِر من أذهانهم تخلََّصت متى — املدرسني لهؤالء يتأتَّى وحينئٍذ
وبذلك إيجادها، يتعنيَّ ُعليا، معلِِّمني مدرسة يف دروًسا يتلقوا أن — املستقبل لهم وُضمن
إتمام أمكنهم إذا ُخصوًصا العالية، واملدارس بل الثانويَّة، املدارس يف للتعليم يستعدُّون

للتعليم. امُلختلفة الدرجات يف الدراسة
من األجانب نستخدَم أن األمنية هذه لنا تتحقق أن إىل علينا يتحتم أنه يتبني ثم ومن
التعليم ألن إالَّ ذاك وما العالية، واملدارس الثانوية املدارس يف منهم لنا بدَّ ال الذين املدرسني،
األشخاص، ُمطَلِق إىل يوكل أن يُمكن ال االبتدائية املدارس ويف بل املذكورة، املدارس يف
والجرَّاحني واألطباء واملهندسني الرياضيني خيار األشخاص ُمطَلق قويل تحت ويدُخُل
عىل للتدريس، ة التامَّ األهليَّة فيهم ر تتوفَّ لم ن ممَّ والُقَضاة، واملحامني القوانني وأرباب
أن والعالية، الثانويَّة املدارس إحدى يف للتعليم ويشرتط وضعته، الذي التعريف حسِب
وأن امُلختلفة، التعليم درجات عىل امُلشتملة املدارس إحدى يف الدراسة أتمَّ قد املدرس يكون
لقب إلعطاء بفرنسا؛ فيها االمتحان يُطَلُب التي املواد يف االمتحان تأدية عىل قادًرا يكوَن
الحقوق مدارس يف مدرس أجريجيه ولقب الثانوية، املدارس يف التدريس لكفاءة الليسنس

وغريها. الطب ومدارس العليا
والعالية الثانوية املدارس مدريس باستحضار تقوُل أراك وقاَل: اعرتضُمعرتض، فإن
املدارس. تلك يف التدريس من العربيَّة الرشيفة لغتنا نصيُب حينئٍذ يكون فما الخارج، من
نبأ من عليك وأتلو عندنا، والرتبية التعليم نظام لك ُل سأَُفصِّ فإنِّي عليك، ن هوِّ له: أقول

االعرتاض. هذا لدفع يكفي ما النهائية االمتحانات وقصص الربوجرامات
الدراسة ة وُمدَّ األُوىل، َرَجة الدَّ من التي االبتدائيَّة، املدارس َفِهي املدريس ِنَظاِمنَا أُسُّ ا أمَّ

سنوات. أربع فيها
األسبوع. أيَّام عىل الدروس توزيع كيفية تتضح اآلتي الجدول ومن

ومدَّة مادَّة، لكلِّ َصة امُلَخصَّ األسبوعيَّة الحصص عدد هي الجدول يف امُلبَيَّنَة واألعداد
بعده. و٤٠ الظهر قبل دقيقة ٦٠ بني تختلُف ة الحصَّ

ما عني هي الثانية، الدرجة من التي االبتدائية باملدارس تُدرَّس التي املواد ملحوظة:
اللغة عدا األوىل، الدرجة من التي االبتدائية باملدارس والثانية األوىل السنتني يف يُدرَّس
هي كما منها الثانية السنة يف املواد تلك عىل فُمَوزََّعة األسبوعية، الحصص ا أمَّ األجنبيَّة،

األوىل. السنة يف عليه
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األسبوع يف الحصص عدد العلوم أسماء
تدريسها الجاري

رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أوىل سنة  

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

 

— — — — — ٥ — ٦ رشيف قرآن

باللغة
العربية

— ٧ — ٨ — ٧ — ١٢ عربية لغة

— ١ — ١ — — — ٦ ترجمة

— ٢ — ٣ — ٤ — ٦ خط

— ٥ — ٥ — ٥ — ٦ حساب

— ١ — ١ — — — — هندسة

— ٢ — ٢ — ١ — ١ رسم

— — — — — ١ — ٢ أشياء دروس

— — — — — ٢ — — جغرافية

— ٢ — — — — — — تاريخ

٧ — ٧ — ٦ — — — أجنبية لغة
باللغة
األجنبية

١ — ١ — ٢ — — — خط

٢ — ٢ — — — — — أشياء دروس

٣ — ٣ — — — — — جغرافية

— ٢٠ — ٢٠ — ٢٥ — ٣٣ العربية باللغة العلوم
الجاري
١٣تدريسها — ١٣ — ٨ — — — األجنبية باللغة

٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ العمومي يكون
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من كانت وإن مرص أنَّ وهي الرُّكبان، بها َساَرت َكِلَمة مرص ُوَالِة بعض قاَل وقد
بها، األجنبية اللغات إحدى تعليم يستلزُم وهذا أوروبا، من تَُعدُّ لكنَّها أفريقا، قارَّة أعمال
نصيبها، فيها العربيَّة اللغة يَت ُوفِّ حيُث عندنا، الربوجرامات وضع أُْحِكم قد ذلك، ومع
كان ا ممَّ أوفر نتائج إىل املوجز، املحكم التعليم نسِق عىل السري بطريق أدَّى مقاًما وشغلت

القديم. النسق عىل دراستها يف األسبوع أيَّام جميع استغراق من يُنتظر
عىل اطََّلعنَا لو ألنَّنَا بالبدعة؛ ليَس ِمرص يف األجنبيتني اللغتني بني الجمع أنَّ عىل
السري إىل املرفوع بك ُمختار حرضة تقرير يف الواردة ١٨٤٠ سنة يف املسنونة الربوجرامات
اإلنجليزية اللغة محل حالَّتنَِي كانتا والفارسية الرتكيَّة اللغتني أنَّ لوجدنا بورينج، جون

أ). حرف امللحق (راجع اآلن والفرنساوية
فيرشع العربيَّة، والكتابة القراءة يعرُف ال يٍّا، أُمِّ املدرسة دخوله عند الطفل كان وملَّا

الغاية.16 هذه إىل الوصول يف سنة أول ويرصف إيَّاهما، تعليمه يف املدرِّس
ويُطلب العربية، باللغة والجغرافية األشياء يف دروس إليه تُعطى الثَّانية السنة ويف
بالده، بلغة والتحرير امُلطالعة عىل فشيئًا شيئًا يعتاد حتَّى ُمتَنَوَِّعة، مواضيع يف الكتابة منه

األجنبية. باللغة امُلطالعة تعليمه يف كذلك يرشع السنة هذه ويف
والجغرافية األشيا ُدُروس األطفال تعليم يف املعلُِّمون فيرشع الثالثة، السنة يف ا أمَّ
بينهم، فيما بها يتكلَُّموَن ال التي اللغة بهذه التكلُِّم عىل يَُمرِّنُوهم حتَّى األجنبيَّة، باللغة

املدرسة.17 خارج بها يتكلَُّم من يسمُع ال وأغلبهم

يكونوا أن بعد إالَّ االبتدائيَّة املدارس إىل أوالدهم يُرسلوا أالَّ اليوم املرصيني من املتعلَِّمة الطبقة ت همَّ وقد 16

الكثري بها يدخل منها الثَّانية السنني أصبحت بحيُث املدارس، بتلَك األوىل، السنة مقرَّر لَُغِتِهم من عارفني
عليه. امُلثابرة عىل األهايل وحث ارتياحنا، مزيد يُوِجُب بالذِّكر، جديٌر تقدٌُّم وهو ُمبارشة، األطفال من

يعرفونها كانوا حتَّى اإلفرنكيَّة، اللغات يف جيًِّدا إعداًدا التالمذة تُعدُّ اليوم إىل األجنبيَّة املدارس كانت وقد 17

تُلَقى الدروس جميع أن وهو ، ٌ هنيِّ ٌ بنيِّ فيه والسبب األمرييَّة، بمدارسنا يتعلَُّمون الذين التالمذة من أحسن
َمَع نهارهم، طول بها بالتكلُِّم ُملَزُموَن التالمذة أنَّ عن فضًال األجنبية، باللغة املدارس تلك يف التالمذة عىل
الحكومة مصالح كانت ذلك ومع ا، جدٍّ َضِعيًفا بها العربيَّة اللغة تعليم وكان بينهم، فيما أو أساتذتهم
عن َمَداِرِسنا انحطاِط ومُلَالفاة األجنبيَّة. باملدارس امُلتََخرِّجني بني إالَّ تجده كانت ما ملرتجم، احتاجت كلََّما
الثََّمَرات كانت وقد وضعناه، الذي الطريق عىل ٨٩ سنة فأقرَّت ِد، الرتدُّ بعد النظارة ت همَّ األجنبيَّة، املدارس
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الثالثة؛ السنة يف عليه هو ا عمَّ األجنبية اللغات حصص عدد يزيد ال الرابعة السنة ويف
معارف التَِّساع وذلك العربية، باللغة يُعَطى السنة هذه يف تعليمه امُلَقرَّر التاريخ فنَّ ألنَّ

بالعربي. والكتابة اإلنشاء يف التالمذة
ثالثة األوىل، السنة يف األسبوعية، الدروس عدد أنَّ يتضح ابق السَّ الجدول ومن هذا
ة، حصَّ وعرشين خمًسا الثانية السنة ُمقرَّر من وأنَّ العربية، باللغة كلها تُعطى وثالثون،
تُعطى ة، حصَّ عرشون والرَّابعة الثالثة نَة السَّ ويف األجنبيَّة، باللغة وثمانية بالعربية، تُدرَّس

األجنبية. باللغة عرشة وثالث بالعربي،
كثرية، وأعياد رمضان، شهر ويتخلَّلُها تقريبًا، شهور ٩ الدراسيَّة السنة أنَّ ومع هذا
امتحان من َظَهَر أنَّه إالَّ ا، جدٍّ قصريًا األجنبيَّة اللغة لدراسة املقرَّر الزََّمن يكون ثمَّ ومن
ُمتِقنُون لالمتحان املتقدمني الرَّابعة نَة السَّ تالمذة أرباع ثالثة أنَّ االبتدائية، َراسة الدِّ شهادة
هذه إىل وصلنا وما نوًعا، بها ويتكلَُّموَن أهلوهم، رغبها التي األجنبية باللغة والكتابَِة للقراءَِة

التالمذة.18 ونباهة املدرسني وبصدق اآلن، امُلتَّبَعة التعليم طريقة عىل ري بالسَّ إالَّ النتيجة
وتقرََّرت الحديثة، التعليم طرق ُوِضَعت ُمنذُ العربيَّة اللغة تدريس شأن ارتفع وقد هذا
أجاَب سنوات، أربع املذكورة بالطرق تدريسها مىضعىل أن بعد إنَّه بحيُث الربوجرامات، يف

تغيريها يف اعي السَّ يُعترب بحيُث الخطَّة، هذه عىل لالستمرار َداِعيَة القصرية ة امُلدَّ هذه يف اقتطفناها التي
والتوسيع. التحسني بغرض فيها، التعديل املستقبل يف علينا يتحتَُّم وإذن ُغلُوٍّا، ذلك يعدُّ وال جانيًا،

بعضهم، عند الظَّنِّ ُسوءَ يُوِجُب ربما وذلك األجنبية، اللغات لتعلم موصًال تُستعمل العلوم إنَّ ُقلنا: 18

املدرسني فإنَّ كذلك، ليس األمر أنَّ عىل بالغرض، واٍف غري يكوُن نفسها، العلوم تعلُّم أنَّ إىل فيذهبون
بعد إالَّ جديًدا، درًسا التالمذة عىل يُلُقوَن ال تراهم العربيَّة، اللغة جميًعا ملعرفتهم االبتدائية، باملدارس
ذلك، عن وفضًال األجنبية. باللغة القديم الدَّرس حفظوا أو فهموا قد املكتب تالمذة جميع أنَّ من ِقِهم تحقُّ
وشهر، أسبوٍع، كلِّ يف التالمذة عىل تُلَقى التي واملوضوعات واالمتحانات، امُلختلفة، العديدة الواجبات فإنَّ
وبالجملة، اللغة. نفس يف وتقويتهم باللغة، العلوم تلك التالمذة لتفهيم مؤدية سنة وكل أشهر، ثالثة وكل
واالصطالحات، الرتجمة ثالثًا العلوم، ثانيًا نفسها، اللغة أوًال وهي أمور، ثالثة واحٍد درٍس يف يتعلَُّمون فهم
الثمرات فإنَّ كذلك، ليست ولكنها دة، ُمَعقَّ أنَّها النظر يُمعن ال ملن ظهرت ربََّما هذه التدريس وطريقة
وَها تلقَّ َكَما بمقتضاها، العمِل من املدرُِّسون تمكََّن لو ُخُصوًصا جًدا، عظيمة استعمالها من َعاَدت َقد التي
ناقًصا، إليها إعدادهم كان أو التدريس لصناعة باملرَّة يَُعدُّوا لم الذين املدرسون ا أمَّ املعلِّمني، مدارس يف

املدارس. عىل األرضار أكرب من يكونون شكَّ فال
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عىل للحصوِل لالمتحان املتقدِِّمني الرابعة السنة تالمذة من املائة يف الثمانني عن ينوُف ما
وافية. شافية أجوبة عليهم أُلِقيَت التي األسئلة عىل وشفاًها تحريًرا االبتدائية، هادة الشَّ

سنة، عن سنة حسنًا تزداد ونراها سنني ثالث حصولها تكرر التي النتائج وهذه
أبدوا الذين عىل ة الحجَّ إقامة عىل شكٍّ بال تَُساعدنا األجنبية، واللغات العربية للغة بالنسبة
العربية اللغة ُمستقبل عىل خشيًة الحرية بمظهر وظهروا باعث، بغري كذبًا أو صدًقا لهم
أن النتائج هذه َمَع َلنَا يَسوُغ بل لها، أصَل ال مخاوفهم أنَّ لهم ونُثِبُت بمدارسنا، والعلوم
لم ما الرَّاهنة، وحالتها ماضيها سيفضل العربية اللغة ُمستقبل أنَّ الرأي، هذا ألرباب نؤيِّد
الصادران النيَّة، وسوء الجهل بعيٍد غرِي عهٍد من النجاح مع َسَلَكه الذي طريقه يعرتضيف
فنقول: الربوجرامات إىل ولنرجع العدوان. يشوبها التي واألغراض الحزازات، ذوي عن

باملدارس الدراسة مواد عىل األسبوع ساعات توزيع كيفية اآلتي الجدول من يتضح
سنوات. خمس بها التعليم ة وُمدَّ الثانوية،

للدروس ترتيب وضع هل بالسَّ يُكن لم أْن فخر: وال أقوَل أن هذه، والحالة يل ويحقُّ
يف تفاصيلهما املوجودة ابقني السَّ الجدولني يف املبنيَّ الرتتيب من أحسن جملته يف يكوُن

.١٨٩٢ سنة املعارف نظارة أعلنتها التي الربوجرامات
عملتُها التي والتجارب والتنقيب البحث بعد إالَّ الربوجرامات هذه تُقرر لم الواقع ويف
نتيجة إذن فهي املدارس، أساتذة من الجهابذة عليها وساعدني ،١٨٨٥ سنة منذ بنفيس
الذين للتالمذة الالزم التعليم بدرجة ة تامَّ معرفة لهم لإلصالح، ُمحبِّنَي خربة ذوي قوم عمل
جدول رشحنا كما األخري، الجدول هذا رشح إىل حاجة ال أن وأرى تربيتهم، أمر لهم ُفوَِّض
اللغة يف التلميذ َس تأسَّ َمتَى إنَّه باالختصاِر: أقوُل بل االبتدائية، باملدارس الدروس توزيع
عدد يف وِزيَد تدريًجا، لدراستها َصة الحصصاملخصَّ نقصعدد الثانويَّة، باملدارس العربيَّة
املعرفة، كمال معرفتها التالمذة عىل ُ يتعنيَّ التي األجنبيَّة اللغات لدراسة َصة امُلخصَّ األوقات

الثانوية. الدراسة شهادة امتحان يف يسقطوا ِلئَالَّ
عجب ١٨٩٣ سنة يونيو شهر ويف فيه، ريَب فال بمدارسنا، العربيَّة اللغة م تقدُّ ا أمَّ
غاية — العربية باللغة ٌق ُمَدقِّ وناقٌد ٌق، ُمحقِّ عارٌف وهو — باشا رياض الدولة صاحب
حصوله، لينتظر يكن ولم املعارف، نظارة من انفصاله ُمنذُ تمَّ الذي البنيِّ التقدُّم من العجب
الثانوية، الدراسة شهادة امتحان عقب التالمذة اختبار أوراق بنفسه فحص عندما وذلك

املدرِّسني. تشجيع عىل قويٍّا باعثًا التقدُّم لهذا ارتياحه كان وقد

54



يفاألسبوع
ص
ص
عددالح

أسماءالعلومالجاري
تدريسها

خامسة
سنة

سنةرابعة
سنةثالثة

سنةثانية
سنةأوىل

 
 

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

 
 

—
٤

—
٥

—
٥

—
٦

—
٦

عربية
لغة

باللغةالعربية

—
٢

—
١

—
١

—
١

—
١

ترجمة

—
١

—
١

—
١

—
١

—
٣

خط

—
١

—
٢

—
٢

—
٢

—
٣

حساب

—
٢

—
٢

—
٢

—
٢

—
٢

هندسة

—
١

—
١

—
١

—
١

—
—

جرب

—
١

—
١

—
٢

—
٢

—
٢

رسم

٥
—

٥
—

٦
—

٦
—

٦
—

صلية
لغةأجنبيةأ

باللغةاألجنبية

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

ضافية
لغةأجنبيةإ

١
—

١
—

١
—

١
—

١
—

خط

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

جغرافية
وقسموغرافية



يفاألسبوع
ص
ص
عددالح

أسماءالعلومالجاري
تدريسها

خامسة
سنة

سنةرابعة
سنةثالثة

سنةثانية
سنةأوىل

 
 

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

لغة
أجنبية

لغة
عربية

 
 

٢
—

٢
—

٢
—

٢
—

٢
—

تاريخ

٣
—

٢
—

٢
—

٢
—

١
—

طبيعة

٢
—

٢
—

١
—

—
—

—
—

كيميا

٢
—

٢
—

١
—

١
—

—
—

طبيعي
تاريخ

صحة
وقانون

—
١٢

—
١٣

—
١٤

—
١٥

—
١٧

سبها
َّ واملوادالتيتُدر

عربية
لغة

١٨
—

١٧
—

١٦
—

١٥
—

١٣
—

سبها
واملوادالتيتُدر

ة صليَّ
لغةأجنبيةأ

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

٣
—

ضافية
ةإ لغةأجنبيَّ

٣٣
٣٣

٣٣
٣٣

٣٣
يكونالعمومي



العام التعليم يف التام القول

غضون يف إالَّ مدارسنا يدخل لم الجديد، النََّسق عىل العربية اللغة تدريس أنَّ عىل
االبتدائية املدارس من األوىل السنة دخلوا الذين التالمذة إنَّ بحيُث ،٨٧ سنة أكتوبر شهر
الباقي يكوُن ثَمَّ ومن الثانوية، املدارس من الثانية السنة إىل إالَّ لآلن وا يرتقَّ لم السنة تلك يف
التََّالمذة هؤالء أنَّ املؤكَّد بل واملأموُل سنوات، أربع الثانوية الدراسة شهادة لنوال عليهم
واألجنبية، العربية اللغة يف محصولهم يكون الثانوية باملدارس تدريسه املقرَّر وا أتمُّ متى
الذين جميع فإنَّ سابقيهم، محصول من بكثرٍي أرقى واملعلومات املعارف يف العموم وعىل
لهذه الُوُصول أعينهم نصب وجعلوا بمدارسنا، التعليم نطاق توسيِع يف قويَّة يد لهم كانت
لم التَّفهيم، َطَراِئِق يف تغيرٍي أو القوانني، يف بتعديٍل أو الربوجرامات، يف بتعديٍل ا إمَّ الغاية،
األذهان، وتنوير العقول لتثقيف الالزمة بالحاجات القيام وهو واحٌد، غرٌض إالَّ لهم يكن
يف ونظامها واآلداب، األخالق يف ودرجتها االجتماعية، الهيئة يف البالد مكانة ُمَراَعاة مع
فضل أَنَىس ال املقام هذا يف وإنِّي اإلمكان، بقدر الرشائط هذه وُمالحظة والرتبية، اإلدارة

والتعليم. التدريس بخدم نقوُم جميًعا أنَّنَا بما السبيل، هذا يف سبقونا الذين
عىل أقتُرص بل املقام، هذا يف لرسدها أَتََعرَُّض ال عديدة، َمَزايا الحالية ولربوجراماتنا
يتعلم بأن العربيَّة باللغة يختصُّ فيما تقيض الربوجرامات هذه ألنَّ وذلك منها؛ املهم بياِن
وكلََّما ذلك، وغري واملنطق البالغة وعلوم والرصف النحو ثمَّ أوًال، والكتابة القراءة التلميذ
تُشحن أن عن بدًال بالكتابة، عليها تطبيقات إليه تُعطى القواعد من قاعدة التلميذ تعلَّم
عند التلميذ يضطر الكيفيَّة وبهذه َغيبًا، بحفظها عر الشِّ قالب يف مصوغة بقواعد ذاكرته

عمليٍّا. تطبيقها إىل نظريٍّا القاعدة حفظه
يشتغل الذي املدرِّس أنَّ معها يتحتَُّم خطَّة هذه، التدريس طريق تقرير يف اتبعُت وقد
يف ُل يتوصَّ فقط، العربيَّة والكتابة بالقراءة عارف الِفطنَة ط متوسِّ تلميذ مع بُمقتضاها
آخر تلميذ يتعلَّمه كان ما العربيَّة، اللغة قواعد من التلميذ لهذا يعلم أن سنوات ثالث ظرف
يكوُن ذلك عن وَفضًال القديمة، والكتب القديمة الطُُّرق حسب عىل سنوات، عرش ظرف يف
وخطبه، كتاباته يف العربية اللغة من محصوله استعمال يف تدرُّبًا الثَّاني من أكثر ل األوَّ
من أحسن حفظها ربََّما الذي الثاني، من أكثر القواعد تطبيق عىل قدرة له تكون شكَّ وال

عمًال. تطبيقها ُدوَن القلب ظهِر عن األول
تعلم كان ملَّا ولكن األجنبية، اللغات تدريس يف كذلك ُمتَّبَعة بعينها الطريقة وهذه
األوىل يف التقدم كان لذلك العربيَّة؛ باللغة تعلُِّمَها من أسهل اللغات بهذه والكتابة القراءة
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برسعة، األجنبيَّة اللغات يف التالمذة لتقدُّم آخر سبب وهناك العموم، عىل الثانية يف منه أرسع
وأَِلُفوُه التعليم، طريق اعتادوا قد — وطنيني أو كانوا أجانب — اللغات هذه ُمَدرِِّيس أنَّ وهو
يقيض وذلك القديمة، الطرق حسب عىل تعلَُّموا فقد العربية، اللغة مدرُِّسو ا أمَّ تعلُِّمِهم، منذ
معرفة من التمكُِّن قبل الزمن، من مدَّة التعليم وُمَماَرَسِة املجهوِد وبذِل ِة، الِهمَّ برصف عليهم
الطرق حسب عىل النحويَّة القواعد دراسة كانت وملَّا العمليَّة، النقليَّة الجديدة التعليم طرق
استعماِل من ويأنفون عليها، يُحافظون نراهم بنفسه، قائم علٌم كأنها معتربة، القديمة
ارجة، الدَّ اليوميَّة االحتياجات يف اْستُْعِمل لو العلمي، الجوهر هذا ضياع من خوًفا التطبيقات
وتعضيدهم، املدرسني هؤالء تشجيع ُمَداَوَمة ومفتشيها املدارس رؤساء عىل ُ يتعنيَّ ثمَّ ومن
من بدًال بحرٍف، حرًفا الكتاب بتفسرِي تَقِيض التي القديمة الطُُّرِق اتِّبَاِع إىل يعودوا ِلئالَّ
حسنة، ثمرات نجني أخذنا فقد ذلك ومع الكتابيَّة، والتمرينات العقليَّة، القواعد تطبيق
عىل العزَم وتصميمهم ُمَدرِِّسينا َحال بتحسني منها أحسن نقتطَف أن املستقبل يف ونؤمل

الختام. وحسن الغاية رشف لديهم َق تحقَّ َمتَى الجديدة الخطَّة اتِّبَاِع
املعارف تقدُّم يف املدار عليه عندنا، األوروبيَّة اللغات إحدى تعليم أنَّ ينكر من وليس
العربيَّة باللغة تتكلَُّم التي البالد جميع َكانَت فلو ُخُصوًصا، اإلدارِة وانتظاِم عموًما، والعلوم
بالد ثمَّ — املرصي القطر فيها بما أفريقا شمال يف الواقعة البقاع ذكر عىل ونقترصمنها —
اندفعت التي العلميَّة الحركة أثر القرن هذا أول منذُ اقتفت وأرضالجزيرة، والشام العرب
تربطها واحدة، أدبيَّة جامعة يف تدُخُل كانت جميًعا أنَّها ريَب فال املعارف، تيَّار مرصيف بها
البالد ساكني أفكار تقارب عىل ويرتتَُّب اآلن، عليه هي ا ممَّ وأقوى أمتن ارتباًطا بأوروبا
إيجاد إىل داعية وبعضها البالد، تلك بني أدبيَّة عالقات ُوُجود الغربيني أفكار من العربية
الجليلة، اآلداب وكتب العلميَّة الكتب ترجمة يف الذاتيَّة واملصلحة الفخر يَروَن ُمرتجمني
العلميَّة النَّهضة وهذه بأرسه، العربي العاَلِم يف وينرشونها أوروبا، تمدُّن نتيجة هي التي
النفيسة العربية الكتب فترتجم األفكار، تباُدل أيًضا نتيجتها تكوُن الرتجمة، فنِّ يف األدبيَّة
يمكن منها واحدة كل إِذ العربية، البالد حالة ليست هذه ولكن األوروبيُّون، عليها ليطَِّلَع

أوروبا. مع األدبية بعالقاتها ُمستقلة إنَّها يُقال أن
عليها يُقِبُل وال بها، إالَّ تُستَعَمُل ال مثًال، بمرص تُرتجم التي العلميَّة الكتب إنَّ بحيُث
ُكتبت التي باللغة الكتب تلك ُمطالعة ألغلبهم يتأتَّى الذين القليل، العدد إالَّ القرَّاء من
الرتجمة، من املقصودة الوجهة ُفقدان إىل ذلك أدَّى وقد الرتجمة، إىل احتياج بدون بها،
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البالد عىل تتيُه كانت أن بعد العربية البالد أنَّ إىل أدَّى أنَّه كما فيها، ُمراعاته ينبغي وما
مع هذه اشتغلت للمسيح، عرش الثاني القرن يف واملعارف العلوم يف ِمَها بتقدُّ األوروبيَّة
العربية، البالد وتقهقرت بمراحل، وراءها وتركتها األوىل ففاقت التقدم، سبيل يف الجد

عرش. الثاني القرن يف عليه كانت ا ممَّ أقل اليوم علومها أصبحت حتَّى
فروع من فرٍع كلُّ أضحى حتَّى نطاقها، واتََّسع بأوروبا ِمَها بتقدُّ العلوم َدت وتعدَّ
رضوب من رضٌب له واتُِّخذَ به يُعتَدُّ ال َفرًعا كان أن بعد بذاته، َقائًما علًما األساسيَّة، العلوم
اخرتعت. التي الجديدة العلوم ذلك عىل وِزد خصوصية، واصطالحات به، خاص اإلنشاء
العربية، بلغتها العلوم هذه أرسار عىل الوقوف اليوم شاءت لو العربية ة األُمَّ إنَّ بحيُث

العلوم. بتلك ة الخاصَّ االصطالحات تضَع أن أوًال عليها لتعنيَّ
املتعذر من كان األوروبيَّة، اآلِريَّة اللغات لذوِق ُمغايًرا العربيَّة اللغة ذوق كان وملَّا
العربية، بالبالد املتعلِّمني عدد زيادة حالة وهي واحدٍة، حالٍة يف إالَّ االصطالحات تلك إيجاد
املجرَّد اق الشَّ العمل بهذا القيام وُمرتجمني لغويني بني جميًعا معها لهم يتأتَّى درجٍة إىل

الفائدة. عن
ُخَلَفاء أوائل عهد يف العربية، اللغة إىل تُرجم ملا اليونانية الفلسفة كتب معظم أنَّ عىل
السامية اللغات من وهما والعربانية، الرسيانية الكتب عن الرتاجم تلك أُِخذَت العباس، بني
إذ العربية، اللغة أن الرتاجم تلك انتشار سهولة يف زاد ا وممَّ العربية، اللغة من القريبة
جبال بني الواقعة البقاع سكان جميع بها ويتكلم يتعلَّمها الرسمية، اللغة هي كانت ذاك،

سياسية. لسلطة نقل لم إن واحدة، أدبيَّة لسلطة خاضعة وكلها الكنج، ونهر الربنات
لَُغاِتَها إحدى أوًال نتعلََّم أن أوروبا، من العلوم تعلم أردنا إن علينا ُ يتعنيَّ ثمَّ ومن
أخذ تحاول التي األمم من ٍة أمَّ ولكلِّ وغريهما، والفرس، للرتك منه بدَّ ال وهذا العلميَّة،
لكنها املعارف، من ُمتباينة درجات إىل بلغت وإن األمم، هذه كل فإن أوروبا، عن املدنية
علمية واحدة قوَّة إىل ُمنقادة واحدة بلغة تتكلَّم كليَّة، هيئة تشكل أن عن بعيدة تزال ال

واآلداب. اللغات يف األعضاء ُمتََجاِنس جسٍم إىل مكونة غري فإنََّها وبالُجملة وأدبيَّة،
التغذي إىل الخديوية، دست يف تربعوا الذين أمورنا والة أعدنا مرصقد بني إنَّا وحيُث
أنَِّني وأظنُّ الغربيَّة، اللغات إحدى تعلُّم حتًما علينا ُ فيتعنيَّ وآدابها، أوروبا معارف بلبان
كتب ترجمة بطريق اآلداب بتلك التحيلِّ إىل نصَل أن املمكن من ليس أنه عىل الربهان أقمُت
قليلون، وسكانها األطراف، ُمتَِّسعة ليست املرصية الديار إنَّ إذ العربية؛ لغتنا إىل الغربيني

59



العام التعليم يف التام القول

اليسري، النزر إالَّ بها، واالستفادة اآلداب، بتلك التحيل رضورة يفقه من لآلن فيهم وليس
املرتجمني، من األهلية لذوي الحاملة املاليَّة واملزايا املاديَّة الوسائل لدينا ر تتوفَّ لم ثمَّ ومن

واسعة. ومعارف ُخُصوصيَّة أهلية يستدعي الذي العمل بهذا القيام ُحسِن عىل
ال من آلراءِ ُمغايًرا َكاَن وإِن الخصويص، برأيي َح أَُرصِّ أن املقام هذا يف بي ويجدر
أعتقُد أنِّي وهو اللغة، بتلك العارفني املسترشقني بعض آلراء بل العربية، اللغة يعرفون
التََّرسبُِل إىل العربيَّة اللغة عالم ودفعت عموميَّة، نهضة حصلت لو أنَّه ثابتًا، اعتقاًدا
بعًضا، بعضها العربية األمم َدت وَعضَّ مركز العربي للسان وكان األوروبية، العلوم برسبال
اللغة ألصبحت والالتينية؛ السكسونيَّة اإلنجليزية األمم بني َواِقٌع هو كما لغتهم، انتشار عىل
أْن قبل أي امليالد، من عرش الثاني القرن إىل عليه كانت كما واآلداب، العلوم لغة العربية

وآثارهم. فيه من فمحقت الُوسطى، آسيا أمم الرشق عىل أغارت
إىل ل نتوصَّ حتَّى األجنبية، اللغات إحدى تعلُّم رضورة من فيه كنَّا ما إىل ولنرجع
والطب الصيدلة، وفن الطب، دراسة وإىل الرومانية، القوانني من املأخوذة قوانيننا تعلُّم
التعلُّم وطرق والزراعية، الهندسية، العلوم علينا تسهل وحتَّى الوالدة، وفن البيطري،
التي واآلداب العلوم عىل الُوُقوِف تماَم نقَف أن علينا يستحيُل وبالُجملة ذلك، وغري والتعليم
الرئيسة. األوروبية اللغات إحدى األقلِّ عىل نعرف لم ما بأوروبا، الكليَّة باملدارس تُلَقى

دخولهم قبل األجنبية، اللغات إحدى إتقان حتًما تالميذنا عىل َوَجَب ذلك تقرََّر فإذا
لبالدهم القيام إىل لُُهم تَُوصِّ التي العلوم تعلُّم عىل أنفسهم وإيقافهم العالية، املدارس يف

املدارس. يف صغاًرا األطفال أدخلت الغاية هذه إىل وللوصول الجليلة؛ بالخدم
مدارس يف عموًما يحصُل كما محًضا، نظريٍّا سنني ُمدَّة اللغات تعليم عندنا بقي وقد
نظارة يف الشأن أرباب ألنَّ وذلك مدارسها؛ يف كنتيجته عندنا، َعِقيَمة نتيجته فكانت أوروبا،
بُمَراَعاة تعديلها يف ينظروا ولم فرنسا، يف املتَّبََعة الربوجرامات بنقِل اكتفوا حينئٍذ املعارف،

العلوم. ُمستقبل وُمقتضيات البالد حاجات
سنة يف كليَّة مدرسة إىل تحوََّلت ثم ،١٨٨٠ سنة يف املعلمني مدرسة َست تأسَّ وملَّا
تُدرَّس فيها العلوم وكانت املعدودين، من بها الفرنساوية اللغة ُمَدرُِّسو كان ،١٨٨٥
باللغة العلوم تلك وا تلقَّ الذين الوطنيني من كانوا ذاك إذ ُمَدرِّسيها ألنَّ الفرنساوية؛ باللغة
طاقتهم يف يَُكن ولم الفرنساويُّون، استعملتها التي للطرق ُمَغاِيَرٍة ُطُرٍق حسِب عىل العربية،

عليها. ًفا ُمتََوقِّ التعليم تقدُّم َكاَن وإِن الطرق، تلك استعمال
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باللغة والكتابة التكلم يُحسنون كانوا املدرسة هذه تالمذة أنَّ ذلك عىل ترتََّب وقد
األُخَرى املوادِّ من محصولهم كان بينما الدراسة، إتمام قبل ،١٨٨٧ سنة يف الفرنساوية

ناقًصا.
النظر أَمَعنُوا أن وبعد بالتعليِم، العارفني ُمَدرِِّسينا بعض النتائج لهذه اندَهَش وقد
املدارس سائر يف وأدخلوها املعلمني، مدرسة يف امُلتَّبَعة الطرق باتخاذ وا همُّ مليٍّا، فيها

األمريية.
سموِّ إىل مبارك، باشا عيل املرحوم َرَفَعه الذي الرَّابع التقريِر يف جاءت عبارة وهذه
يف لها التي األجنبيَّة اللغات تعليم ا «أمَّ بمرص: الثانوي التعليم بشأن املعظَّم الخديوي
مدارسنا يف اآلن إىل يأِت لم فإنَّه يَخَفى، ال ما ًة خاصَّ بمرص األهميَّة من العرص هذا
الواقع يف فإنهم ِتِهم، ِهمَّ يف فتور أو املعلمني، من لتقصري ذلك وليس املطلوبة، بالنتائج
كاٍف غري اللغات هذه لتعليم ص امُلخصَّ الوقت أنَّ غري الوظائف، من إليهم ُعهد ملا أهٌل
يُمكن ال أمٌر وهو بها، التكلُّم عليهم ويسهل اللغة، استعمال َمَلَكة التالمذة تكتسب حتَّى
أنَّ تقرََّر اإلمكان، بقدِر املحظور هذا فإلزالة ، ُمستَِمرٍّ طويل تمرين بعد إالَّ عليه، الحصول
بمعرفة فصاعًدا، اآلن من تعليمها يصريُ العربيَّة، باللغة لآلن تدريسها الجاري العلوم مواد
التاريخ درس إذا وبذلك اإلنجليزيَّة، اللغة أو الفرنساوية باللغة ا إمَّ األجنبيَّة، اللغات مدرِِّيس
بالذَّات، املقصودة اللغة تعليم عىل هذا وضم أجنبية، بلغات الطبيعيَّة والعلوم والجغرافية

ألمرين: اللغة هذه تعليم بذلك لكمل
اللغة. يف التالمذة بها تتقوَّى التي التَّمِرينَات عىل العلوم هذه اشتمال األول:

ساعة بدل اليوم يف َساعتني بجعله األجنبيَّة، اللغات لتعليم املقرَّر الزمن زيادة الثاني:
واحدة.

أهلية، ذوو إِنجليزيون أو فرنساويُّون، مدرسون األجنبيَّة اللغات بتعليم ويُنَاُط هذا
به يَُكلَّفون ما تأدية عىل بذلك يقدرون األصلية، لغاتهم هي اللغات هذه لكون نظًرا فإنهم

ا.ه. تام.» بنجاح تعليمها من
املدارس هذه تالمذة «إنَّ املعلمني: مدارس عىل الكالم عند الخامس التقرير يف َقاَل وقد
بروجرام يف وزيادة تعديًال اقتىضالحال ولذلك بعد؛ فيما التدريس وظائف لتأدية أُِعدُّوا قد
عن زيادة فاحتوى الوظائف، لهذه حقيقًة ُمستعدين التالمذة هؤالء يكون حتى الدراسة،
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والتجارية، والصناعية، السياسية، والجغرافية والتاريخ، الطبيعية، العلوم عىل اللغات
القسمني لتالمذة تُدرَّس املواد هذه جميع أنَّ وبما السيايس، االقتصاد ومبادئ واملحاسبة،
بحيُث اللغة، هذه عىل التالمذة بالرضورة تتمرَّن األجنبيَّة باللغة واإلنجليزي) (الفرنساوي
الحال َدَعا املقصودة، للغاية يًا مؤدِّ ذلك يكون ولكي سبيلها، سلوِك عىل الزمن مع يَقِدُروَن
مدارس من املتخرجني بني من بانتخابهم اعتُِنَي اإلنجليز، بالد من معلمني استحضاِر إىل

ا.ه. املعلمني»
لتمرين واسطة العلوم تعليم استعمال عن عبارة — بيانه يل سبق كما — الطُّرق وهذه

األجنبية. اللغات عىل التالمذة
القضيَّة، عكسنا قد ُهنَا لكنَّا العلوم، ِلتَحِصيِل آلة تُْستَعمل إنما أوروبا يف اللغات أنَّ مع
بالتجارب ثبت وقد يتعلمها، التي باللغة التكلُّم عىل التلميذ مُلساعدة وسيلة العلوم واتخذنا

جهتني: من ُعظَمى بفوائد تعوُد الطريقة هذه أنَّ
وعمًال. علًما اللغة تعلُّم إىل التلميذ ل توصِّ ألنها أوًال:

ُمدَرَجٍة كتٍب يف التالمذة عىل تُلَقى — للغات موصل بمثابة وهي — العلوم ألنَّ ثانيًا:
وُمزاولة التجارب حنََّكتُهم األجانب، علماء من أفاضل وضعها بعض، فوق بعضها

التالمذة. لقوى ُموافقة فجاءت التعليم،
بنظارة اإلدارية اللجنة عىل فما وفرنسا، بإنجلرتا بكثرة تُوَجُد املؤلََّفات هذه إنَّ وحيُث
غريها. من أكثر مدارسنا لحاجات ُمالئمة أنَّها تظهر التي الكتب تنتخب أن إال املعارف،19
رجاًال بمرص َوَجدنَا ملا العربيَّة، باللغة القبيل هذا من ُمؤلََّفات بوضع هممنا لو فإنَّا
هممنا ولو والفرنساويني، اإلنجليز من الكتب تلك ُمَؤلِّفي َطبََقِة من العمل هذا إليهم نكل
الستحاَل تالميذنا طاقة يف ووضعها العربية، إىل املؤلفات هذه برتجمة أُخَرى ِجَهٍة من
ميادين يف بأوروبا اليوم الحاصل العمل كثرة عىل الَّة الدَّ املستَِمرَّة التقدُّم حركة تتبُّع علينا
سبيل يف نُالقيها التي الصعوبات ذلك عىل وزد الدراسية. الكتب وضع يف حتَّى املعارف،

بك أحمد حرضات من ترتكَُّب ،١٨٨٧ سنة مايو ٢٢ تاريخه عاٍل أمٍر عىل بناءً امُلشكََّلة اللجنة وهذه 19

رئاسة تحت بك، ووالربج بيومي، بك والسيد بك، بلتييه وجناب دنلوب، واملسرت سامي، بك وأمني نظيم،
النظارة. وكيل
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إليه أرشُت كما اآلن حتَّى تُوَجد لم التي االصطالحية األلفاظ صعوبة بذلك أعني الرتجمة،
آنًفا.

البعض همَّ تقريرها منذ ولكن ،٨٩ سنة منذُ بها العمُل تقرََّر قد هذه التعليم وطريق
اللغتني بإحدى الدراسة مواد جميع ي تلقِّ إىل ذاك إذ األفكار ميِل مع فإنه حدودها، بتجاوز
اللغتني تعليم وأصبح باملدارس، غريبة العربيَّة اللغة أصبحت والفرنساوية، اإلنجليزية
باملدارس األوىل السنة من رضوريٍّا العربيَّة اللغة مع واحٍد آٍن يف واإلنجليزية الفرنساوية
َوَصَلت ما — املعارف ناظر حينئٍذ وكان — باشا مبارك عيل املرحوم شاهد وملَّا االبتدائيَّة،
املدارس بجميع إدخالها يف َسَعى الطرق، تلك باستعمال التقدُّم من التوفيقية املدرسة إليه

املكتبية. ١٨٩٠ وسنة ،١٨٨٩ سنة يف
اللجنة ت همَّ سنتني، مدَّة وتجربتها القاعدة بهذه العمل بعد أي ١٨٩١ سنة ويف
هذا فأصلحت طبعها، وإعادة الدروس مواد بتقريِر املعارف بنظارة امُلَشكََّلة اإلدارية
بدوِن الربوجرامات عىل إدخاله ١٨٨٩ سنة عهدته عىل أخذ قد الناظر كان الذي الخطأ

فتقرََّر: رأيها
التلميذ غ يتفرَّ حتَّى فقط، الدراسيَّة الثانيَّة السنة من األجنبية اللغة تعلُّم يبتدئ أن أوًال:
ُوضعت؛ إنََّما القاعدة وهذه والكتابة، وامُلطالعة العربيَّة، التهجئة لتعلُّم األوىل السنة يف
ُمتباينتني تهجئتني تعلم من فينفر عقله؛ يتشوَّش وال فائدة، بال الطفل ذهن يُشحن لئال

وقالبًا. قلبًا
التي هي فإنها التعليم، ِسِني جميع يف العربية باللغة الرياضيَّة العلوم تُدرَّس أن ثانيًا:
ُمنذُ بمرص وُطِبَعت تُرِجَمت، التي الُكتُِب لكثرة العلوم، َساِئِر ُدوَن دراستها أتقنت
االصطالحات من الكفاية فيه ما لها ُوِضَع وقد الرياضيَّة، املواضيع يف تقريبًا خمسنيسنة
بأوروبا. الرياضية العلوم يف الحاصلة التقدُّم حركة بتتبُّع تسمح التي البسيطة الواضحة

يُمِكُن غريها ُدوَن العلوم هذه أنَّ — ذلك يف الحقُّ ولهم — اللجنة أعضاء ظنَّ ولذلك
بتعليمها. ذلك يرضَّ أن بدوِن العربيَّة، باللغِة تدريسها

من تعوُد التي والفوائد املزايا عن القناَع كشفت قد أنَِّني للقارئ يتضُح َم تقدَّ ا وممَّ
والعلوم. األجنبية واللغات العربيَّة اللغة عىل مدارسنا يف املتَّبََعة التعليم طرق
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بُمقتضاها العمل يجِر لم الجديدة، التعليم وطرق الحديثة، الربوجرامات إنَّ ُقلُت: وقد
إالَّ بها يُعمل لم األجنبية اللغات تعليم إلتقاِن اتُِّخذَت التي الوسائل وأنَّ ،١٨٨٧ سنة يف إالَّ
يحكَم أن قبل ثمانية بل سنني، خمس ينتظَر أن الجمهور عىل يتعنيَّ ولذلك ١٨٨٩؛ سنة يف

برداءتها. أو اتبعناها التي الخطَّة بجودة
وأساتذتها، املدارس ونظَّار النظارة وُمفتُِّشو اإلداريَّة اللجنة أعضاء وُزَمَالئي أنا ا أمَّ
ونجاًحا عظيًما ًما تقدُّ آلخر يوٍم من نرى إنَّنَا إذ الغاية؛ ورشف النتيجة، حسن يف نشكُّ فال

كبريًا.
إدخال بعد إالَّ نتخذها ولم — الطرق هذه أنَّ تؤكُِّد اكتسبناها التي التجارب فإنَّ
من ُشبَّانًا الزَّمن من قليٍل بعد لدينا تُوجد شك ال — تدريًجا عليها والتحسينات التعديالت
الشبان بها تمتاُز التي املعلومات فيهم َرة ُمتوفِّ بها، خليقني علميَّة ألقاِب عىل الحائزين

الكليَّة. أوروبا بمدارس املتخرِّجون
امتحانات عىل الكالم إالَّ بمدارسنا والرتبية التعليم عىل قدمته ما لتتميم عيلَّ يبَق ولم

والثانوية. االبتدائية الدراسة شهادات
األوىل، قبل بمدارسنا تقرََّرت قد — الرشد أي — البكالوريا ى وتسمَّ الثانية إنَّ وحيُث

عليها. بالكالم ُ نبدأ
والشكل فيها، ت تمَّ التي والتجارب تقريرها، عىل حملتنا التي األسباب أذُكُر وإنِّي

نهائيٍّا. يكوُن ويكاد سنوات، سبع بعد أخذتْه الذي
امللكيني، واملوظفني للضباط بحاجته استشعَر ملَّا األكرب، باشا عيل محمد له املغفور إنَّ
سنة يف وذلك أسوان، إىل بنقلها توٍّا أمُرُه َصَدَر ثمَّ بالقلعة، عسكريَّة مدرسة أوًَّال َ أنشأ
١٨٢٥ سنة ويف امللكيني، املهندسني لتخريج أعدَّها مدرسة أَوَجَد ١٨١٨ سنة ويف ،١٨١٦
أو املماليك من املدارس بهذه يدخلون الذين الطلبة َكاَن وحيُث ، الطِّبِّ مدرسُة ُفِتَحت
باآلداب إملام أَدنى لهم يكن لم والجوامع، الكتاتيب يف يتعلَُّمون كانوا الذين املرصيني،
اللغتني إحدى منهم البعض يتعرف أن َقلَّ بل إيَّاها، تعليمهم يُراُد كان التي والعلوم
أن املدارس هذه من مدرسة كلِّ عىل ُ يتعنيَّ كان ولذلك وكتابة؛ قراءًة العربية أو الرتكية
تدريجيٍّا تعدهم حتَّى الرضورية، األوليَّة األشياء يف ابتدائية دروًسا تالميذها إعطاء يف تُِرشَع

أجلها. من املدرسة َست أُسِّ التي الخصوصية العلوم مبادئ ي تلقِّ إىل
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حسب عىل مدارسها انقسمت ،١٨٣٦ سنة العموميَّة املعارف نظارة أُنشئت وملَّا
سنة من العيني بالقرص كاَن أنه ومع وعالية، وثانوية ابتدائية إىل فرنسا مدارس انقسام
استُحدثت التي للمدارس يتأتَّ لم لكن والثانوي، االبتدائي للتعليم شاملة مدرسة ١٨٢٥

تأسيسها. من سنني ميضعرش بعد إالَّ يُذكر سريًا تسريَ أن ١٨٣٦ سنة
وترتقى املدارس، تلك حال تنتظم أن يُنتظر لم املوظفني، إىل ذاك إذ البالد والضطرار
بالصدفة العالية باملدارس يُقبل كان بل العايل، إىل الثانوي إىل منها االبتدائي من التالمذة
القديمة، الطرق حسب العلوم مبادئ عليهم تُلَقى تالمذة قديًما يحصل كان كما واالتفاق،
ببعض تأتي املدارسآخذة تلك كانت بينما ،١٨٥٠ سنة نحو ويف ويُستخدمون، يُؤخذون ثم
املدارس يف تدُخُل والثانوية االبتدائيَّة باملدارس تحرض التي التالمذة وأصبحت الثمرات،
سري ووقف واحدة، َدفَعة املدارس أُغلقت فسنة، سنًة أرقى معارف عىل حاصلًة العالية،

التقدُّم.
َعاَدت ٦٣ سنة يف ثانيًة املعارف نظارة بإعادة باشا إسماعيل الخديوي همَّ وملَّا
فامتألت العجلة، استُعِمَلت أيًضا وُهنَا ،١٨٣٦ سنة عليه كانت التي نظامها إىل املدارس
امتحاٍن بعد عليها وُوزُِّعوا دَفة، بالصُّ أُِخذُوا تالمذة ِمن والعالية والثانوية االبتدائيَّة املدارس
أن وتقرَّر االعتبار، بعنِي واآلداب العلوم يف الطَّالب معلومات إىل فيه يُنظر لم خفيٍف،
بمعنى ،١٨٥٠ سنة قبل نظرياتها يف تدرس كانت التي املواد العالية باملدارس تُدرَّس
قليًال يعرفونها وكانوا العربية، اللغة أصول العلوم بعض مع يتعلَّمون كانوا التالمذة أنَّ
كل تُدرسيف التي املواد كانت وبالجملة باملرة، يجهلونها وكانوا الفرنساوية، اللغة ومبادئ
االبتدائية، للمدارس املقرََّرة املواد تحته يدُخُل له، أساَس ال مخلوط عن عبارة عليا مدرسة
والعمليَّة النظريَّة كالعلوم العالية، للمدارس املقرََّرة واملواد اللغات، وقواعد كالخطوط،

وقتيَّة. كانت إِنََّما الحال هذه أنَّ شكَّ وال باملدرسة، ة الخاصَّ
عىل املدارس جميع أخذت سنة، عرشة اثنتا أو سنني، عرش عليها مىض أن وبعد
بك. دور لجناب فتشكر تُذَكر، بنتائج تأتي ١٨٧٥ سنة بعد ُخُصوًصا درجاتها اختالف
وعدم التقلُّب زمن أنَّ يعلم حينئٍذ للمدارس ُوِضَعت التي القوانني عىل اطََّلَع ومن
قبل العالية املدارس يف ُمطلًقا تلميذ أي ُدُخول عدم تقرََّر إذ وَفاَت، انَقَىض قد الثبات،
قبل يحصل الذي القبول امتحان يف ونجاحه والثانوية، االبتدائية املدارس عىل مروره

فيها. الدخول
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ذلك عىل وترتََّب تماًما، الحسنة ائبة الصَّ القواعد بهذه يُعمل لم األسف من ولكن
يف كانت االمتحانات إنَّ بحيُث مدارسنا، عليه حصلت الذي التقدُّم جسم يف فتور ُوُقوع

لها. حقيقة ال محضة ظاهرية — للنظارة وكيًال تعينُت حينما — ١٨٨٤ سنة
مخصوصة، محال يف إليها التالمذة وجمع االمتحانات، بتنظيم هممنا ١٨٨٥ سنة ويف
والثانوية، االبتدائية للمدارس الدروس مواد بتقرير نشتغل متواليتني سنتني ومكثنا
— رشدي باشا الرحمن عبد السعادة صاحب ِرئاسة تحت لجنة الغاية لهذه فتشكََّلت
بك، ووالربج بك، وموجيل باشا، ويدال ومعي أعضائها، من وكنُت — ذاك إذ املعارف ناظر

سنان. بك وصادق
معموًال يكن لم قبل من مسنونة كانت التي الربوجرامات أنَّ البحث من لنا َظَهَر وقد
مشحونة كانت — الربوجرامات — وأنها منها، العلميَّة املواد يمس فيما خصوًصا بها،
الدراسية. السنة يف املواد تلك نصف عىل االطَِّالع للتالمذة معها يتأتَّى ال درجٍة إىل باملواد
بهذا القيام حسن عىل ومدرسيها ومفتشيها املدارس نظار بعض ساعدنا وقد
يحصالن اللذين والتفريط لإلفراط مالًفا — اللجنة َرأَت وبتمامه اق، الشَّ الطويل العمل
وتسميتها االمتحانات، تلك توحيد رضورة — الثانوية باملدارس سنة آخر امتحانات يف

الثانوية. الدراسة شهادة بامتحانات
هذه عىل َحاِصًال يَُكن لم ما العالية، املدارس يف تلميذٌ يُقبََل ال أن تقرََّر الحني هذا ومن

هادة. الشَّ
يف قاعدة وهي حالها، عىل العالية باملدارس القبول امتحانات بقيت تقريرها ومع
املدارس يف للدخول مخصوصة امتحانات ِبِصَفة عليها، امُلحافظة وينبغي الِحكمة، غاية

والعالية. الخصوصيَّة
تعتاَد أن قبل سنني ُمدَّة ظ، التيقُّ مع والعمل والعناية، الجهد بذل يلزمنا أنَّه أرى وإنِّي
ال استعداًدا والخصوصية، العالية املدارس يف للدخول االستعداد رضورة وتألف َمَدارسنا،
م تَُعمِّ أن للنظارة يتأتَّ لم أنَّه عىل الثانوية، َراسة الدِّ شهادة بامتحان إالَّ منه ق التحقُّ يُمِكُن
إالَّ العالية، املدارس سلك يف االندراج راغبي عىل فيه وتشدد الثانوية، الدراسة شهادة طلب
ينجح لم من إنَّ بحيُث سنني، أربع امتحاناتها تقرير مىضعىل أن بعد أي ،١٨٩١ سنة منذ
برشِط العالية، باملدارس ُخوِل الدُّ من يتمكَّن كان ،٩٠ سنة إىل ٨٨ سنة من االمتحانات يف
يف ينجحون ال التالمذة هؤالء أنَّ بالتجاُرِب ثَبََت وقد التالية، السنة يف لالمتحان َم يتقدَّ أن
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التي العليا املدارس يف األوىل السنة دروس ي تلقِّ لهم يتأتَّى كان ما بل االمتحانات، إعادة
الفائدة، العقيمة امُلجاهدات هذه يف وهي زمن، النظارة مىضعىل أن وبعد يدخلونها، كانوا
لتالمذة نَاِفَعة لكونها سنَّتها، التي والقوانني اللوائح عىل تَُحاِفَظ أن ١٨٩١ سنة يف رأت

للحكومة. صالحة املدارس
ومن الثانوية، الدراسة شهادة لنوال امتحان أول حصل ١٨٨٨ سنة يونيو شهر ويف
ذلك وليس مثله، يف املطلوبتني ة دَّ والشِّ ة قَّ بالدِّ يحصل لم ل األوَّ االمتحان هذا أنَّ البديهي
استعدُّوا قد يكونوا لم أنفسهم واملمتحنني بل واملدرِّسني، التالمذة فإنَّ الغريب، باألمر
عاقبة النَِّظارة موظَِّفي ُزَمَالئي من كثريٌ خيش أن إىل األمُر آَل حتَّى هذه، مثل المتحانات
املؤدِّي االمتحان هذا إنَّ قائلني: املدارس، وُمستقبل بالتالمذة، ة ُمِرضَّ وظنُّوَها الِبدعة، هذه

سنني. ُمدَّة بها عددهم نقص يستدعي العالية، للمدارس التالمذة انتقاءِ إىل
كثرة إىل ينظرون يزالون ال كانوا املرصيني أنَّ من ناشئٌ الخوف هذا أنَّ األسف ومن
لنا ينبغي كان أنَّه حني يف والرداءة، الجودة ُمراعاة ُدوَن واملدرسني التالمذة وعدد املدارس،
ولكن ُهًدى، غري عىل َساِلُكوَن أنَّا سنة ثمانني منذ اكتسبناها التي التجارب من نعرَف أن

والسداد. الرُّشِد إىل وننحاز والضالل، بالخطأ نعرتَف أن بأعيُنِنَا يَرَق لم
األوىل السنة تشكيل جودة حيُث من امُلنتظرة، غري االمتحانات هذه نتيجة كانت وملَّا
رأيهم عن املدارس مدرِِّيس جميع َعَدَل املكتبيَّة، ٨٨ وسنة ٨٧ سنة يف العالية املدارس من
أصبحوا املرشوع، هذا يَُعاِرُضوَن كانوا أن وبعد البدعة، هذه يستحسنون وأخذوا األول،

إتقانه. عىل ويعملون ُدونه يَُعضِّ
الغرية مًعا وامُلَدرِِّسنَي التالمذة يف بثَّت أنََّها كما األمل، روح فينا النتيجة هذه بََعثَت وقد
بقصد فيها ع يُنَوَّ للتجربة، موضوًعا ٩٠ سنة إىل بَِقيَت االمتحانات هذه أنَّ إالَّ والنشاط،
بقي، ما وُمِحي املاضية، السنني تجارب أقرَّته ما ثَبََت ١٨٩١ سنة ويف والكمال، التحسني

املطلوبة. ة قَّ والدِّ املرغوبة ة دَّ الشِّ بغاية مرَّة ِل ألوَّ فيها االمتحانات وأُجريت
كما والعدل، االنتظام بغاية االمتحانات أُجِريَت و١٨٩٣، ١٨٩٢ سنة يونيو شهر ويف
بحيُث ُمتوالية، سنني ثالث االمتحانات تلك عىل مىض قد وبالُجملة ،١٨٩١ سنة يف حصل

ُمفيدة. ة حقَّ امتحانات اعتبارها يمكن

67



العام التعليم يف التام القول

وعدد الثانية الدراسة شهادة المتحانات ُموا تقدَّ الذين التالمذة عدد ببيان جدوًال وَهاَك
:١٨٨٧ سنة منذ الشهادة عىل حصلوا الذين

سنوات ُحرَّة مدارس   أمريية مدارس   جملة

  تالمذة
يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

تالمذة
يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

 

لالمتحان ُموا تقدَّ الذين الطلبة عدد

١٨٨٧ — — ٢٠ — — ٤٣ ٦٣

١٨٨٨ — — ٣١ — — ٨٢ ١١٣

١٨٨٩ — — ٢٦ — — ٧٠ ٩٦

١٨٩٠ ٥٨ ٥ ٦٣ ١٠٣ ٣٣ ١٣٦ ١٩٩

١٨٩١ ٢٩ ٥ ٣٤ ٧٧ ١٧ ٩٤ ١٢٨

١٨٩٢ ٣٢ ٢ ٣٤ ٤٣ ١٣ ٥٦ ٩٠

١٨٩٣ ٣٠ ٥ ٣٥ ٣٠ ١١ ٤١ ٧٦

االمتحان يف املقبولني الطلبة عدد

١٨٨٧ — — ١٧ — — ٣٠ ٤٧

١٨٨٨ — — ٦ — — ٤٩ ٥٥

١٨٨٩ — — ١٤ — — ٤٥ ٥٩

١٨٩٠ — — ٢٨ — — ٨٧ ١١٥

١٨٩١ ٧ — ٧ ١٧ ٤ ٢١ ٢٨

١٨٩٢ ٩ — ٩ ٢٠ ٧ ٢٧ ٣٦

١٨٩٣ ٧ ٢ ٩ ٣٠ ٨ ٣٨ ٤٧
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عني فإنََّها ،١٨٩٣ سنة امتحان مواضيع ِذكِر عىل فيها فاْقتُرص االختبار، مواد ا أمَّ
طلب التي املواد تخالف وال و٩١، ٩٢ لسنة فيها باالمتحان الطلبة كلََّف التي املواضيع

فقط. كِل الشَّ يف إالَّ التاريخ هذا عىل ابقة السَّ السنني يف فيها االمتحان

«ساعة» االختبار ُمدَّة التحريريَّة االختبارات

٢ عربية لغة
٢ فرنساوية) أو (إنجليزية أجنبية لغة
١ ترجمة
١ إفرنكي) أو (عربي خطوط
٣ جرب) هندسة، (حساب، رياضة
٢ خرط ورسم ُجغرافية
٢ صحة)* وقانون طبيعي، وتاريخ (طبيعة، طبيعيَّة علوم

االمتحان. مواضيع تفصيالت تجد الثانوية، باملدارس تدريسها املقرَّر الدروس مواد راجع *

– قسموغرافية – جغرافية – رياضة – أجنبية لغة – عربية لغة شفاهية: اختبارات
ة.20 صحَّ قانون – طبيعي تاريخ – طبيعة – تاريخ

استوجبته ا عمَّ فضًال فإنها عديدة، بمزايا التعليم عىل االمتحانات هذه تقرير عاد وقد
التي اإلجازة لكون الثانوية، باملدارس تُلقى التي العلوم تحصيل يف التالمذة اجتهاد من
املدارس نظار حملت قد العلوم، تلك تحصيل جودة عىل لحاملها شاهد أعَدل بها تُعَطى
بها يدخل كان التي التحضريية السنة إلغاء ٩٢ سنة يف النظارة من طلبوا أن عىل العالية

الخصوصية. العالية الدروس ي لتلقِّ االستعداد بغرض التالمذة،
التحضريية، السنة وألغت إليها، أجابتهم محلِّها، الطلباتيف هذه أنَّ للنظارة َق تحقَّ وملا
التالمذة تستعد حتى أربع، بدل سنوات خمس الثانوية باملدارس الدراسة ة ُمدَّ وجعلت
ذي من أحسن استعداًدا العالية، باملدارس الخاص فالتعليم البكالوريا، امتحانات لتأدية

قبل.

االمتحان. مواضيع تفصيالت تجد بالثانوية تدريسها املقرر الدروس راجع 20

69



العام التعليم يف التام القول

عظيمة كانت وإن وأنها االمتحانات، تلك ثمرات إىل املقام هذا يف نُنَبَِّه أن لنا وينبغي
يقضوا لم يديهم، عىل حصلت الذين التالمذة ألن أعظم؛ املستقبل يف ستكوُن أنها إالَّ اليوم،
والربوجرامات الجديدة، الطُُّرِق َحسِب عىل مًعا، والثانوية االبتدائية باملدارس التدريس ة ُمدَّ

آنًفا. إليه أرشنا كما و٨٩، ٨٧ سنة يف إالَّ تَُسن لم التي الحديثة
هذه أثناء مدارسنا يف الحركة هذه حصول شاهدوا من أنَّ وأرى تام، يقنٍي لعىل وإنِّي
وارتباطها التعديالت هذه تمام بمجرد أنَّه وهو االعتقاد، هذا يف يشاركونني األخرية، السنني
أنَّ يف حينئٍذ أشكُّ ال األعىل، إىل األدنى من امُلختلفة املدارس تالمذة عىل وتأثريها ببعضها،
حيُث من الحاليني التالمذة من بكثرٍي أرقى يَُكونُون العالية املدارس يدخلون الذين التالمذة

األخالق. وكرم املدارس ِسَعِة
استعداًدا سابقيهم من بكثرٍي أرقى — هذه والحالة — العالية املدارس تالمذة أنَّ عىل

عليه. الوقوف يرغب ملن ذلك ُق يتحقَّ كما وتربيًة،
نشأتها، ومبدأ تاريخها القاِرِئ عىل فأقصُّ االبتدائية، الدراسة شهادة امتحانات ا أمَّ
مجموع أن وهو وأنكرته، له َعِجبُت أمًرا سنني منذ املدارس يف شاهدت قد أنَِّني وذلك
املدرستني من األوىل السنة يدخلون االبتدائية، باملدارس الدراسة يتممون الذين التالمذة
هاتني من سنة آلخر وصولهم عند التالمذة وهؤالء تلميذ، مائتي عددهم يبلغ الثانويتني21
األمر بهذا والشتغايل ذلك، نقصعن ربََّما بل تلميذًا، خمسني عن عددهم يزيُد ال املدرستني
ُموِجبَات عن جميًعا وبحثنا اإلدارية، اللجنة أعضاء زمالئي ٩١ سنة عنه َسأَلُت الغريب،

هي: أهمها أنَّ لنا َفَظَهَر ، البنيِّ النَّقص هذا
حقه. يُعط لم منها الرَّابعة السنة يف وخصوًصا االبتدائيَّة باملدارس التعليم ألنَّ أوًال:

الرابعة السنة تالمذة امتحان إليها يُوَكُل لجان بتعيني تقيض القديمة القوانني ألنَّ ثانيًا:
املطلوبتني. ة دَّ والشِّ الدقة مع يَْجِر لم االمتحان وهذا االبتدائية، املدارس من

املدارس يف ُدخولهم لدى الرَّابعة السنة تالمذة يُؤدِّيه الذي القبول امتحان ألنَّ ثالثًا:
العجلة مع يحصل املذكورة، اللجان من إليهم تُعَطى التي الشهادات بمقتىض الثانوية

النظام. وعدم

كما اآلن، حتى بها تتوفر لم الثانوية الدراسة ِسِني ألنَّ اإلسكندرية؛ مدرسة عن صفًحا رضبُت قد 21

آنًفا. لذلك أرشُت
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األوىل السنة بني يسقطون الذين التالمذة عدد تقليل به أعني الرضر، لهذا وُمالفاًة
القواعد تقرير اإلداريَّة اللجنة َرأَت املمكن، الحدِّ إىل منها األخرية والسنة الثانوية باملدارس

اآلتية:
تلك إىل تذهب خصوصية، لجان يِد عىل االبتدائية الرَّابعة السنة تالمذة امتحان عدم أوًال:
أمام عمومي امتحان لتأدية بالقاهرة، فصاعًدا اآلن من التالمذة كل تجتمُع بل املدارس،

واحدة. لجنة
املدارس من األوىل السنة دروس ي تلقِّ عىل قدرتهم تظهر الذين للتالمذة يُعَطى ثانيًا:

االبتدائية. الدراسة بشهادة تُعَرف شهادة الثانوية
بالقاهرة اللتني الثانويتني املدرستني إحدى يف الشهادة هذه بُمقتىض التالمذة تُقبل ثالثًا:

امتحان. بدون واإلسكندرية
وكان ،١٨٩١ سنة امتحان هو التجربة، سبيل عىل القبيل هذا من حصل امتحان وأول

الدراسة. افتتاح قبل بالقاهرة إجراؤه
.١٨٩٢ سنة يف نهائيٍّا النظارة أقرَّته تقريره، عىل تُساِعد االمتحان هذا نتيجة كانت وملا
شهادة نالوا الذين وعدد االمتحان، لهذا ُموا تقدَّ الذين التالمذة عدد ببيان جدول وهذا

:١٨٩١ سنة منذ االبتدائية الدراسة

سنوات ُحرَّة مدارس   أمريية مدارس   جملة
  تالمذة

يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

تالمذة
يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

 

لالمتحان ُموا تقدَّ الذين الطلبة عدد

١٨٩١ — — ١٩ — — ٢٥٦ ٢٧٨
١٨٩٢ ٦٠ ٣١ ٩١ ٣١٨ ١٦٤ ٤٨٢ ٥٧٣
١٨٩٣ ١٧٣ ٧٣ ٢٤٦ ٤٢٦ ٢٦٤ ٦٩٠ ٩٣٦

االمتحان يف املقبولني الطلبة عدد

١٨٩١ — — ١٠ — — ١٠٢ ١١٢
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سنوات ُحرَّة مدارس   أمريية مدارس   جملة
  تالمذة

يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

تالمذة
يقرءون
الفرنساوي

تالمذة
يقرءون
اإلنجليزي

مجموع
التالمذة

 

١٨٩٢ ١٥ ٦ ٢١ ١٣٣ ٥٨ ١٩١ ٢١٢
١٨٩٣ ٤٤ ٢٣ ٦٧ ١٧١ ١٠٤ ٢٧٥ ٣٤٢

واحدة بدرجة التعليم تجعل أنها هي االمتحانات، هذه تقرير من تعوُد فائدة وأعظم
يتأخرون الذين التالمذة عدد أنَّ ذلك عىل ويرتتَُّب الثانوية، باملدارس الدراسة ِسِني يف
من الِقلَّة يف يأخذ املدارس، بهذه األخرية والسنة الدراسية األوىل السنة بني ما بفرقتهم
الدراسة شهادة المتحانات املستقبل يف ُمون يتقدَّ الذين عدد يكون ثمَّ ومن فصاعًدا، اآلن

قبل. ذي من أكثر الثانوية
— التعليم عىل وتأثريها االبتدائية، الدراسة امتحانات مزايا تتضح اآلتي الجدول ومن

:١٨٩١ سنة منذ إالَّ تُقرر لم االمتحانات هذه كانت وإن — إليه أرشنا كما

ملحوظات  سنوات  الثانوية باملدارس التالمذة عدد
    رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أوىل سنة

هذا يف املبيَّنة األرقام
من استُخرجت الجدول
يف املدارس أسبوعيات
كل من ديسمرب شهر

سنة.

١٨٨٧ ١٩ ٦٥ ٧٤ ٢٠١
١٨٨٨ ٥٦ ٦٢ ١٢٨ ١٩٠
١٨٨٩ ٤٤ ٨٩ ١١٠ ١٩٤
١٨٩٠ ٧٠ ٩٣ ١٤٠ ٢٤١
١٨٩١ ٧٥ ١٢٦ ١٩٥ ٢٥٧
١٨٩٢ ٨٠ ١٢٩ ١٧٠ ٢٢٥

هذه تقرير أنَّ عىل امُلختلفة، املدارس يف التعليم سري عىل الواقفني نحن يدلُّنا ما وهذا
االبتدائية املدارس يف أوجدت إنها إذ العظيمة؛ باملزايا وقت أقرب يف أَتَى قد االمتحانات
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حصول اآلن من ل نؤمِّ ولذلك بها؛ واملتعلمني املعلمني اجتهاد يف وزيادة عظيمة، نهضة
بحيث واحدة، فيها التعليم درجة فأصبحت الثانوية، املدارس ا أمَّ عظيمني، وفالح نجاح

ظهوًرا. أقل الواحدة الفرقة تالمذة قوى بني الفرق أضحى
وُمفتِِّشني، املدارس، نظَّار بني جميًعا ألنَّنَا إالَّ االمتحانات هذه عىل الكالم أُِطل ولم
آمالنا، بها ونَُعلُِّق األهميَّة، بعني االمتحانات لتلك ننُظُر اإلدارية، اللجنة وأعضاء وُمدرِّسني،

التقدم. عىل وبالتايل العمل، عىل يحثُّ الذي الوحيد الباعث هي أنَّها ُمعتقدين
فيها. االمتحان تأدية االبتدائية الدراسة شهادة طالبي عىل يجب التي املواد هي وهذه

اإلجابة ُمدَّة
«ساعة»

التحريرية االختبارات

٢ النحويَّة القواعد تطبيق ملعرفة صغري، وموضوع بسيط، موضوع إنشاء عربية لغة
٢ عىل صغري وتمرين سطًرا، ١٥ إىل ١٠ من مقدارها بسيطة إمالء

والرتجمة األجرومية
أجنبية لغة

٠ ω ورقعة ونسخ ثلث عربي خط
٠ ω وأرقام كبرية وأحرف ورفيع كبري إفرنكي خط
١ ω والعملة واملقاييس باملوازين األقل عىل منها واحدة تتعلَُّق مسائل أربع حساب
٠ الربوجرام مواد يف أسئلة وبعض الخرط، رسم عىل صغري تمرين جغرافية

جغرافية – هندسية ومبادئ حساب – أجنبية لغة – عربية لغة شفاهية: اختبارات
تاريخ. –

الغرض العزيز وطننا أبناء يدرك ألن تكفي التفصيالت هذه بأنَّ الوطيد األمل ولنا
عليهم، بالتشديد واالجتهاد الغرية عىل َمًعا واملعلِّمني التالمذة حث وهو وراءه، نسعى الذي

املعارف. ى وترتقَّ التعليم م يتقدَّ حتَّى لهم، االمتحانات وتعدد
تنمو امُلزاحمة هذه وأخذت األمريية، مدارسنا بُمزاحمة األجنبية املدارس ت همَّ وقد
والثبات، الجهد قصارى نبذل لم إن بأنَّنَا الترصيح إالَّ يسعنا ال بحيُث يوم، عن يوًما وتقوى
املدارس تالمذة ُمبَاَراة تالمذتنا عىل املستحيل من ألصبح التدريس، طرق بأقوم ونعمل
إيمرسون املسرت بها نََطَق التي بالحكمة نعمل أن املقام، هذا يف بنا ويجُدُر الُحرَّة، األجنبيَّة
بُغيته، إىل الوصول أراد من كلِّ «عىل قوله: وهي منها، املراد عىل الوقوف بعد األمريكي،
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قال وكما سببًا.» يشءٍ لكلِّ إنَّ بل واالتفاق، بالصدفة يحصل يشء أالَّ العلم حقَّ يعلم أن
العربي: البهلول

َرَك��ن ي��وًم��ا ل��ل��ص��دف��ة َك��اَن إن ل��ه ُم��راًدا ال��م��رء ي��ب��ل��غ ال
ُم��رت��ه��ن ِب��ِه َري��َب ال ��يءُ وال��شَّ بَ��يِّ��ٌن س��ب��ٌب ش��يء ل��ك��لِّ

مواد جميع تعليم يف الجديدة الطرق واستعمال َشاِئبٍَة كلِّ من مدارسنا وبتصفية
والثانوية االبتدائية االمتحانات وبتنظيم األكفاء، املدرسني انتخاب عىل واملثابرة الدراسة
الصادر العايل األمر يف بنا بثقتها الحكومة لنا شهدت أن إىل توصلنا فيها، والتشديد

.١٨٩١ سنة ديسمرب ٤ بتاريخ
الحائز بأنَّ قائًال االبتدائيَّة، الدراسة شهادة عىل مقرٍّا إليه املشار األمر َجاءَ قد إذ
لشهادة الحامل ا أمَّ امللكيَّة، الحكومة دوائر من الصغرية الوظائف يف التعيني حق له لها
عن وفضًال األمريية، باملصالح الكبرية الوظائف يف َ يتعنيَّ أن حق فله الثانوية، الدراسة
األمريية، الثانوية باملدارس الدخول لحاملها ُل تَُخوِّ االبتدائية الدراسة شهادة فإنَّ ذلك،
الدخول يف الحق فلهم الثانوية، الدراسة شهادة حاملو ا أمَّ والزراعة، الصنائع وَمدَرَستَي
الشهادة وهذه والخديوية، التوفيقية واملدرستني والحقوق، والطب، املهندسخانة، بمدارس
الدخول لحامله غ املسوِّ البكالوريا لقب بمثابة والسويرسة، فرنسا جمهوريتي يف ُمعتربة
مدارس جميع يف بالدخول لصاحبها تسمح إنجلرتا ويف بهما، الكليَّة املدارس بجميع

الطب.
من أعظم باأللباب وتأخذ النفوس، يف تفعل مكافأة أي — هللا ناشدتك — يل فقل
تََر لم لو األجنبية والبالد الحكومة فإنَّ وأعمالنا؟! بأتعابنا وإقرارها بنا، الحكومة ثقة
علينا جادت ملا والتهذيب، بالرتبية والفوز النجاح إىل وأقربها السبل، أقوم نسلك أنَّنَا منَّا

واعتمادها. بثقتها
والثانوية االبتدائية االمتحانات دعائم توطيد يف فسنة سنة نسعى ترانا ولذلك
أن إىل نصُل سنة، عن سنة األكفاء واملفتشني املدرِّسني بانتخاب وباهتمامنا وإتقانهما،
من هي التي القديمة الطرق عن ونبتعُد السديدة، الصحيحة العمل ُطُرق بتالمذتنا نسلَك
ُدون تحول تزاُل ال البالد، أهايل أخالق يف وانغماسها والنغراسها الغابرة، األزمنة عيوب

عندنا. املدارس تقدُّم رسعة
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لم وأنه املدارس، عىل ذكره يَِجُب ا ممَّ شيئًا أترك لم أنَِّني للقاِرِئ يتَِّضُح تقدم ا وممَّ
حتَّى العالية، واملدارس الخصوصيَّة املدارس عىل اإليجاز بطريق أتكلََّم أن إالَّ عيلَّ يبَق

أقصده. كنُت ا ممَّ أكثر فيه عُت توسَّ قد الذي هذا كتابي َم أُتمِّ
املدارس: هذه فمن

إذ اآلن؛ عليها الكالم يسعني فال ،٨٩ سنة يف إالَّ س تُؤسَّ لم إنها حيُث الزِّراعة: مدرسة
ذلك وعند العمليَّة، بالثمرات وإتيانها ِنَطاقها التَِّساِع الكايف الوقت لها يُعَطى أن ينبغي
أُْدِخَل وإالَّ وشأنها تُِرَكت الصحيح، هو َسَلَكته الذي الطريق َكاَن فإن أمرها، يف يُنَظُر

التعديل. بعض نظامها يف
صعوبات منها شتَّى، املدرسة هذه تحسني دون تحوُل التي الصعوبات البنات: مدرسة
ولذلك وعوائدها؛ البالد، بأخالق الرتباطها أدبية؛ وغريها بالتعليم، ُمتَعلَِّقة وأُخرى مالية،
بتقديمه فُت ترشَّ الذي تقريري يف القومسيون ينظر أن إىل اآلن عنها السكوت أرى
هذا يف البحث من النظارة عملته ما وضمنتُه ،٩٣ سنة يونيو ١٠ يف الخديوية للحرضة

املدرسة. هذه يف إدخالها يقتيض التي التعديالت عىل نهائيٍّا ويقرُّ املهمِّ، األمر

األُخرى املدارس لتالمذة منًفى ُمعتربة ٨٥ سنة قبل َكانَت املدرسة هذه الصنائع: مدرسة
ذلك عند ،٨٥ سنة إىل تُذكر بفائدة إتيانها عدم يف السبب هو ذلك أن شكَّ وال األمرييَّة،
أن بعد اليدويَّة، الصنائع قدر وإعالء نطاقها، وتوسيع حالها، بتحسنِي النظارة ت همَّ
إىل املياه عادت ٩٠ سنة إىل ٨٨ سنة من ولكن ذلك، يف ونجحت بها، َرة ُمحقَّ كانت
بما علمه لعدم الجديد ناظرها ألنَّ املدرسة؛ زمام عىل القابض بتغيري األصلية، مجاريها
القهقرى، إىل الرجوع من يمنعها أن له يتأتَّ لم َسَلِفِه، يِد عىل التحسني من فيها تمَّ
دخول بعدم القاضية، القاعدة تقرير هو ١٨٩٢ سنة منذ نظامها يف حصل تغيري وأهم

االبتدائية. الدراسة شهادة حائًزا يُكن لم ما بها التلميذ
سنة يف االبتدائية الدراسة شهادة امتحانات تقرير عند الحايل، ناظرها ألنَّ وذلك

الشهادة. هذه عىل الحاصلون إالَّ بمدرسته التالمذة من يُقبل أالَّ َطَلَب ،١٨٩١
وأدبًا، ِعلًما شأنها ويرفع التالمذة، نُخبة ملدرسته يضمن أن بذلك قصده وكان
املدارس طردتهم الذين التالمذة من للخائبني َمأًوى تكوَن أن إىل عودتها ُدون ويُحوُل

األُخرى.
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املدرسة قانون عىل النظار مجلس صدََّق وعندما َطَلِبِه، إَِىل النظارة أجابته وقد
.(١٨٩١ سنة أكتوبر (أول املذكور القانون يف الرشط هذا أُدِخَل بها، التعليم ومواد

معظم بها ويوظَّف — الحديد السكَّة مصلحة ورشة كانت أُخرى ِجَهٍة ومن
من وخصوًصا تالمذتها استعداد عَدِم من تشكو — املدرسة من املتخرِّجني التالمذة
الثامنة بني ما وسنهم بالورش يُلحقون التالمذة هؤالء كانت الواقع ويف سنهم، كرب
الورش، يف صبيانًا استخدامهم يُمكن كان ما سنهم ولكرب والعرشين، الثانية إىل عرش
ننظر اآلن ونحُن ورش، ُرؤساء أو ُصنَّاًعا استخدامهم يتأتَّى كان ما محصولهم ولقلَّة
التالمذة إدخال إىل لُنَا يُوصِّ الذي الطريق يف — الحديد السكة مصلحة مع باتفاق —
الدراسة ة ُمدَّ جعل إىل ُل نتوصَّ وبذلك اليدوية، األعمال من جانبًا عارفني املدرسة، بهذه

خمس. من بدًال سنوات ثالث بها
الحديد السكة ملصلحة نقدَِّم أن يُمكننا بموجبه، والعمل املرشوع هذا وبتمام
عرش الخامسة سنِّ يف الصبيان خيار من يكونوا ألْن أهًال بصناعتهم، عارفني تالمذة

الحديد. السكة ملصلحة املطلوب السن وهو
مدارس أي الخصوصية: املدارس بفضل العارفني بعض يتساءل قد أنَّه عىل
وكيف املدن؟ أمهات يف بوالق ملدرسة ُمَماثلة مدارس الحكومة تفتح ال ولم الصنائع؟

اآلن؟ بها يُعلَّم الذي العدد من أكثر الصنائع من عدد املدرسة بهذه يُعلَّم ال
من أكثر املصاريف إىل تحتاُج الصنائع مدرسة إنَّ أقول: األول، السؤال عىل ا وردٍّ
صغرية، الصنائع مدرسة كانت ومهما لدينا، باملتيرس ليَس وذلك املدارس، من غريها
من مائة وقبول للشغل، ُمستعدة وجعلها إنشاؤها — يستحيل أقل لم إن — يتعذَُّر
ميزانية لها تُربط لم ما حركتها إدارة يستحيل أنَّه كما جنيه، ١٠٠٠٠ من بأقل التالمذة

جنيه. ٤٠٠٠ إىل جنيه ٣٠٠٠ من مقدارها سنوية
ت همَّ قد ذلك، عن وفضًال الجسيمة؟ املبالغ هذه عىل الحصول لنا يتأتَّى أين فمن
يف اعرتضها ألنه تنجح؛ لم ولكنها القبيل، هذا من مدارس بفتح مرَّة غري النظارة
الخصوصيني.22 املدرسني وعدم النقود، قلة وهما: عبورهما، يمكن ال عقبتان، طريقها

بالقربية، واألُخرى ببوالق، إحداهما للصنائع، مدرستني بإنشاءِ النظارة ت همَّ ،١٨٧٤ سنة نحو ففي 22

والعميان، الخرص وللبنات للبنني مدرسة كذلك أنشأت ٧٢ سنة ويف سنة. بعد أغلقتهما قد ولكنها
.١٨٩١ سنة يف وألغتها للصنائع مدرسة باملنصورة أوجدت ٨٩ سنة ويف .١٨٨٩ سنة أغلقتهما
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من الصنائع مدارس يف الخصوصيني املدرسني وجود أنَّ للبعض يتخيل أنَّه عىل
لألوالد، تلقينها له يتأتَّى نوًعا، صناعته عرف متى الصانع أنَّ ويظنُّوَن الثانوية، األمور
يف يتمرنون الذي الصانع من الصنعة يتعلَُّمون الصبيان بأنَّ ذلك عىل ون ويحتجُّ
ويف واملدرسة، الورشة بني يَُميُِّزون ال فإنهم برأيهم، يُعتَدُّ ال هؤالء مثل ولكن ورشته،
املعلم فإنَّ الفساد، يُدِرُكَها أُستاذ بال َصنعة العوام: ألسنة عىل املتداول ائر السَّ املثل
الذي انع الصَّ يُشبه ال تلميذًا، وأربعني ثالثني بني التالمذة من لفريق الصنعة يُعلِّم الذي
والتمرين، بامُلَماَرَسِة ثالثة أو صبيني إىل صنعته ويَُعلِّم معاشه، لكسب ُدكَّاِنِه يف يعمل
مع ويعمل طويلة، مدَّة التعليم صناعة يُزاول أن والعلوم اآلداب ملعلم يلزم أنَّه وكما
ُمعلِّم عىل ُ يتعنيَّ كذلك لتالميذه، ينبغي كما وتلقينها عليها الحصول سبيل يف الجدِّ
يتعلَُّمون ملن تلقينها من يتمكَّن حتَّى زمنًا، التعليم صناعة ُمزاولة والصنائع الفنون
وأرشنا عملتها، التي التجارب يف تنجح لم القاعدة، لهذه النظارة ُمَراَعاة ولعدم عليه،

آنًفا. إليها
الذي بك، جيجون جناب عىل يعوُد إِنََّما الصنائع، مدرسة نجاح يف والفضل هذا
خلفه نسج وقد العدم، من أوجدها إنه أقل لم إن ،٦٣ سنة يف تنظيمها أمر به ِنيَط
كسلفه، وإخالصه ثباته عىل برهن قد بأنه نعرتَف أن نَا ويرسُّ منواله، عىل مونيه املوسيو
واملعلِِّمني املدرِّسني بني من له وكان عاملة، املدرسة وجد فإنه ا، شاقٍّ عمله يكن لم وإن
،١٨٦٣ سنة يف بك جيجون جناب مع ُوِجُدوا الذين من أكثر بمساعدته قاموا أعوانًا

طويٍل. بزمٍن وبعدها
الصنائع أنواع جميع إدخال وهو النَّاس، بعُض يتمنَّاُه الذي الثاني األمر ا أمَّ
تلميذ، ثالثمائة تالمذتها عدد ألنَّ وذلك املدرسة؛ نظام ُدونه فيحوُل بوالق، بمدرسة
النجارة، وشغل الصناعة، عىل ُمطبََّقة امليكانيكا لتعليم فرق بها يُشكَّل أن يُمكن وال
أهم وُهَما الفنَّنِي هذين فإنَّ تلميذًا، عرشين أو تالمذة عرشة عىل منها الواحدة تحتوي
العمل يكون حتَّى ثمانني، أو تلميذ مائة من فرقهما تُشكَّل بأن يقضيان ملرص، الفنون
علينا ُ يتعنيَّ نائع، الصَّ تعدُّد أردنا إذا ولذلك األشغال؛ جميع عىل التالمذة وتتمرَّن ُمثمًرا
واحٍد، نوٍع من اثنتان أو واحدة صنعة إالَّ مدرسة كلِّ يف يدخل وأالَّ املدارس، تعديد
إلدارتها، أهٌل ناظٌر مدرسٍة لكلِّ يكون أن برشط للثانية، َمة ُمتمِّ إحداهما تكون أو
كل عىل للرصف الكافية النقود لدينا تكون وأن صناعتهم، تعليم يف َمَهَرة وُمَعلُِّمون
تقوُم ال الصنائع مدارس من مدرسة يف تُصنع التي األعمال أن يخفى ال إذ مدرسة؛
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كل يختصُّ ورشة، إىل املدرسة قلب يريُد إنَّما ألنَّه ذلك؛ بعكس القائل ويَُخطَّأ بنفقاتها،
عارفني ُصنَّاًعا يُكونُوا ألن الجميع أمر ويئوُل واحدٍة، صنعٍة بتعلُِّم رضورًة فيها تلميذ
مدرسة فتح من تُقَصُد التي للغاية ُمغاِيٌر ذلك أنَّ شكَّ وال ر، تصوُّ بدون عمًال بصنعتهم
مع لهم يتأتَّى صناعتهم، فروع بجميع عارفني أذكياء ُصنَّاع تخريج وهي للصنائع،

انتخبوها. التي الصنعة يف ورش رؤساء أو ُمعلِّمني يكونوا أن الزمن
بابها، يف حسنة اآلن عليه هي ما عىل عندنا الصنائع مدرسة إنَّ أقوُل: وبالُجمَلِة
لها تقوم أن شكَّ وال الجليلة، بالِخدَمِة للبالِد وتقوُم لغريها، نموذًجا تكوَن أن وتصلُُح
سلكناها التي الُخطَّة اتِّبَاِع عىل ثَابَرنَا لو ُخُصوًصا ذلك، من أجل ِبِخَدٍم املستقبل يف
يف تعديالت بعض وأدخلنا لها، سننَّاُهما التي واللوائح القوانني عىل وحافظنا معها،

العرص. حاجات ُمقتََىض عىل بها التي العيوب وأصلحنا فروعها،
جميع وأنَّ والنجاح، التقدُّم مسلك سالكة املدرسة هذه أنَّ أحد يُنِكُر ال الحقوق: مدرسة
عن سنة أَرَقى ملعارف حائزين ويدخلونها أكفاء، بها الدروس ون يتلقَّ الذين الطلبة
خمس، بدل سنوات، أربع بها َراسة الدِّ ة ُمدَّ جعل ناظرها طلب ٩٢ سنة ويف سنة،
الذين التالمذة لشهادة أُعطي ،١٨٩٣ لسنة النهائي االمتحان ويف طلبه، إىل وأُِجيَب

الدراسة. لتتميم شهادة بدل ليسنس اسم منها خرجوا
من به حظيت الذي واالعتبار املدرسة، عليه حصلت الذي التقدُّم يف والفضل
ِمَها تقدُّ سبب إنَّ تستو: املسيو ناظرها جناب فقال أسباب، ة لِعدَّ يُنَسُب الجمهور،
ي لتلقِّ استعدوا قد الثانوية، الدراسة شهادة حائزين يدخلونها الذين التالمذة أنَّ هو

فأحسن. حسنًا استعداًدا فسنة، سنة دروسها
منشؤه إنََّما غريها، ُدوَن املدرسة لهذه الطلبة اختيار إنَّ العام الرَّأي ويقوُل
بَّان للشُّ يضَمُن الوظائف تلك يف ي الرتقِّ انتظام وأنَّ القضائية، الوظائف يف ُدُخولُهم

القوانني. درس من إالَّ إليه يصُل ال حسنًا، ُمستقبًال املدرسة بهذه املتخرِِّجني
الذي ناظرها، جناب عىل يعود إنََّما املدرسة هذه تقدم يف الفضل أنَّ نََرى ونحُن
عظيم يحوَز ألن الرتبية، وأحوال الرشعية العلوم يف مداركه وسعة أخالقه بكرم َل توصَّ

واحٍد. آٍن يف والجمهور واملتعلِِّمنَي إدارته تحت هم الذين املدرسني ثقة
لها سنَّ قد الذي باشا، ڤيدال الذِّكر الطِّيب القديم ناظرها ننىس أالَّ الواجِب ومن
جناب بذلك شهد كما والنظام، الكمال عىل ُمنطبًقا املنهاج، واضح طريًقا تأسيسها منذ
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يدلُّنا ما وهذا بسنتني، باشا ڤيدال وفاة بعد حركتها إلدارة ُدِعَي الذي تستو املسيو
وبالُجملة تزول، ال تكاد ثابتة كانت باشا، ڤيدال يد من اكتسبتها التي الصبغة أنَّ عىل

املدرسة.23 هذه خطاب أكثرت التي هي األسباب هذه فمجموع
هاتني يف تُلقى التي العلوم كانت ١٨٨٥ سنة يف والطب: املهندسخانة مدرستا
ُعِنَي ذلك وبعد عملية، منها أكثر تقليديَّة كانت وربََّما محضة، نظريَّة املدرستني
التالمذة تستخدم التي املصالح فقامت جديدة، ُروًحا التعليم يف يبعث بأن البعض
ت وهمَّ الحديد، السكة ومصلحة والداخلية، األشغال نظارتا وهي بهما، املتخرجني
مواد َلت فعدَّ الحقوق، مدرسة حال بتحسني انيَّة الحقَّ نظارة ُعنيت كما بتحسينهما،
النظريات منها أبقي قد التي امَلحضة، النظريات مقام العمل وَقاَم بهما، الدراسة

الرضورية.

الجملة منه ُص نلخِّ األهليَّة، املحاكم عن تقريًرا القضائي، املستشار سكوت املسرت جناب نرش وقد 23

الواجب بحروفها: وهي املذكورة، املدرسة عن قلناه ما لتأييدها الخديوية، الحقوق بمدرسة ة املختصَّ اآلتية
رجال منه تنبثُّ ينبوًعا نعتربها ألننا جديدة؛ روًحا وإعطاؤها الحالية، الحقوق مدرسة إحياء هو الثاني
يف املرصيَّة، الحكومة وأقرَّت العمل، هذا تحقيِق يف املعارف نظارة معنا اتََّحَدت وقد امُلستقبل. يف القضاء
ساعدنا وقد املأمورية، هذه لتأدية االستعداد كمال فيه أوروبي رئيس ُوُجود برضورة الحارضة، الحال
بقبول فرنسا، يف الدراسية مهنته ى ضحَّ الذي تستو، املوسيو شخص يف نطلبه ُكنَّا ما وجدنا إذ الحظ

الحقوق. مدرسة رئاسة
واالمتحان السنوية واالمتحانات الدخول امتحان اليوم فأصبح جديًدا، ترتيبًا فيها التعليم فرتََّب
أذهان يف يغرس وَصاَر قبل، من بكثري أصعب (دبلوما) القوانني يف شهادة عىل لالستحصال النهائي،
أذهانهم، تثقيف به َمقصوًدا فيها التعليم وأضحى ائع، الرشَّ نصوص عىل فقط يقترص وال املبادئ، ِبها ُطالَّ
اإلسالميَّة، الرشيعة فيها تُدرَّس وكما ذاكرتهم، تنمية عىل قاًرصا أوًال َكاَن أن بعد قرائحهم وتوسيع
بحكِم املدرسة هذه طالب لتفضيل نميُل وإنَّنَا الروماني، والقانون الفرنساوية القوانني فيها تُدرَّس كذلك
تلك اليوم أصبحت وقد باملرَّة، تبعدهم ال أوروبا من شهادات عىل حصلوا من أنَّ عىل غريهم، عىل الطبيعة
دروًسا تستو املسيو نظََّم كذلك .١٨٩٠ سنة يف ضعفه اليوم طالبها عدد َصاَر حتى فيها، مرغوبًا املدرسة
وإنَّما الكمال، لحدِّ اآلن َوَصَلت والرتبية التعليم طريقة إنَّ اقوَل أن بهذا أقصد لم فإني ذلك ومع ليليَّة،

للمايض. بالنسبة عظيم نجاح حصل قد
حتى كافية، أساتذتها ُمرتبات تكون أن وجوب وهو مهم، إصالح فيها يدخَل أن الرضوري من وأرى
وسيلة يُتََّخذ عريض، كعمل املستقبل يف ُمعتربة تكون ال وحتَّى لذاتها، فيها مرغوبًا املعلم وظيفة تكون

القضاء. لوظائف للوصول سبيًال أو امُلَحاَماة، إىل بها ج يتدرَّ
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ولكن التقدم، يف املدرستان هاتان تأخذ أن يف التعديالت هذه إدخال بعد اآلن شكَّ وال
املدارس، هذه نظَّار فيها األصل يكن لم النَّافعة الخرييَّة التعديالت هذه أنَّ األسف من
وأطبَّاء الحديد كَّة والسِّ األشغال نظارة مهنديس ألنَّ وذلك الحقوق؛ بمدرسة حصل كما
املوظفني بعض بسخط التعديالت تلك ُقوِبَلت ولذلك بها؛ َقاُموا الذين هم اخلية، الدَّ نظارة
لم معاكسات ُوُقوع ذلك عىل وترتََّب منهم، بامُلَعاَرَضِة نقل لم إن املدرستني، هاتني يف
وإن الحقيقيَّة، أسبابها كانت أيٍّا املعاكسات، وهذه التقدُّم، عىل املساعدة شأنها من يكن
وجود مع أنَّه األذهان عن يعُزُب وال نوًعا، عطََّلته أنها إالَّ باملرَّة، التقدُّم سري توقف لم
سلكها، يف االندراج الطلبة تقبل ال املدرستني، هاتني نظام عىل أُدخلت التي التعديالت هذه

بالتجارب. النتيجة حسن لهم يتحقق حتَّى
خطٍّ عىل ُمنافية أسباب إىل املدارس هذه عىل الطلبة إقبال عدم الجمهور وينسب
املهندس صناعة أنَّ وهي الحقوق، مدرسة عىل غريهم إقبال عىل الحاملة لألسباب ُمستقيم،
وأضحى باملوظفني، ُشِغَلت قد الوظائف جميع فإنَّ لذويها، ُمستقبل ال أصبحت والطبيب

صعبًا. ي الرتقِّ
تعلمهم بأنَّ الفكر عن يَعِدلُوا أن العالية املدارس لتالمذة يأِن لم أنَّه يظهر ُهنا ومن
حلوِل قرب من نَيأُس ال أنَّا عىل الحكومة، يف الخدمة إىل َلُهم يُوصِّ أن من بدَّ ال املدارس بهذه
الوطنيني من ما يوًما نرى أن ملصلحتها، وُمراعاًة بالدنا، لرشف ُحبٍّا نأمُل بل الوقت، هذا
فيها ويبارون الحكومة، إِدارات َخاِرج صناعتهم يتعاطون وأطباء، ومهندسني محامني
املصالح، تلك خارج صناعتهم أنَّ يعرفون ن ممَّ وأطبَّاء، ومهندسني ُمحامني من األجانب
التي املرتبات من املرصيُّون زمالؤهم ينتظره ا ممَّ أكثر القريب، الزمن يف املال من تكسبهم

الحكومة. يف عملهم ُمقابلة إليهم، تُعطى
قد أنَّه واملهندسخانة، الطب مدرستي عىل الطلبة إقبال لعدم اعية الدَّ األسباِب ومن
الدراسة شهادة َحائًزا يكن لم ما العالية، املدارس يف تلميذ يُقبل أالَّ ،١٨٨٧ سنة منذ تقرََّر

الثانوية.
يف الشهادة هذه نالوا الذين التالمذة لعدد ُمبينًا وضعناه الذي الجدول ومن
بمدرسة القوانني ي تلقِّ يف التالمذة معظم لرغبة أنه يتضح حصلت، التي االمتحانات

واملهندسخانة. الطب مدرسة يف يرغب ن ممَّ اليسري النزر إالَّ يبَق لم الحقوق،
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املدارس من مدرسة كلِّ يف َرِغبُوا الذين التالمذة عدد لبيان اآلتي الجدول أضع وإنِّي
ومنه ،١٨٩٢ سنة إىل ٨٧ سنة من الثانوية الدراسة شهادة عىل حصولهم بعد العالية

التالمذة. هؤالء معظم تأخذ الحقوق مدرسة أنَّ يتضح

املدارس أسماء التالمذة عدد

الحقوق مدرسة ١١٠
الطب مدرسة ٤٨

املهندسخانة مدرسة ٣١
املعلمني مدارس ٦٦
الزراعة مدرسة ٥

وغريها الحكومة بمصالح التحقوا ١٣
الحربيَّة املدارس دخلوا ٢

شاكلها وما بالتجارة اشتغلوا ٢٢
ماتوا ٣

  ٣٠٠

الجدول. تفصيل فيه تجد (ب) حرف امللحق راجع
إىل ١٨٨٧ سنة من الثانوية الدراسة شهادة عىل حصلوا الذين الطلبة عدد فيكون

تلميذ. ثالثمائة ١٨٩٢ سنة
الرصيح التقدُّم درجة كانت وملَّا الُجملة، يف جيٌِّد العالية مدارسنا نظام أنَّ أرى وإنِّي
األمور يف وخربتهم ومعلميها بناظرها مدرسة كل يف ُمرتبطة األركان، الوطيد البيان،
عالم يف االرتقاء نحو املتجهة للرغائب وإدراكهم إليها، حاجة يف نحن التي الجديدة،
البالد، مصلحة عني هي التي العليا، املدارس ملصلحة ُمَراعاًة علينا ُ يتعنيَّ ولذلك املنقوالت؛
َقنا وتحقَّ أهليتهم، خربنا ن ممَّ أُناًسا منها مدرسة كلِّ رأِس عىل نجعل أن يف نسعى أن
التالمذة إرشاد عىل فعليٍّا، اقتداًرا اقتدارهم ويف والتهذيب، الرتبية بأصوِل العلم يف كفاءتهم
مدارسنا نظار َ نتخريَّ أن لنا ينبغي وبالُجملة املدرُِّسون، به يقوم الذي التعليم حركة وإدارة

الجامعة. باملدارس املتخرجني من العالية
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عالم إىل القول عالم من إخراجه وتمَّ املتحتِّم، التعديل هذا عىل اإلقرار َوَقَع ومتى
متينة قواعد عىل وقائمة ُمنتظم، أسلوٍب عىل َسة ُمؤسَّ العالية مدارسنا وأصبحت الفعل،
كلية مدرسة وجعلها بعضها إىل كلها ضمها إىل الرغبات تتجه حينئٍذ العقل، بها يقيض

جامعة.
لدينا َرة ُمتوفِّ تكوُن تكاُد الكلية، املدرسة هذه إلنشاء الالزمة العنارص أنَّ وبما
املدرسة هذه يف التدريس عىل القديرين األساتذة عىل الحصوِل من نتمكَُّن فعندما بتمامها،
فوائد البالد فتكتسب والكمال، االستعداد درجة إىل وصولهم السهل من يكوُن الكليَّة،
السنن من يحدث وما والعمليَّة، النظرية والفلسفة واآلداب العلوم تقدم حيُث من ُعظَمى
يتولََّدان اللتان واملسابقة وباملزاحمة العمل يف املواالة روح من يظهر وبما والتقاليد،

األُخرى. نظائرها وبني الكليَّة، مدرستنا بني بالطبع
الطب بمدرستي األخرية السنني يف دخلوا الذين التالمذة عدد قلَّة اآلن يهمنا وال
الثانوية، املدارس عدد بقاء فرض مع ألنَّه وقتيَّة؛ الحال هذه نعتربُ فإنَّنَا واملهندسخانة،
الدراسة شهادة المتحان سنويٍّا تحرض أن قليل بعد لها يتأتَّى حاله، عىل ثالثة وعددها
النصف هو االمتحان، يف املقبولني عدد أنَّ قدَّرنا ولو األقل، عىل تلميذ مائتي الثانوية،
األقل. عىل مائة عاٍم كلِّ يف الثانوية الدراسة شهادة عىل الحاصلني عدد لكاَن فقط منهم
قدرنا فلو القوانني، دراسة يف يرغُب التالمذة من العدد هذا جميع أنَّ أحد يظنُّ وال
الباقي لكان فرضه، يُمكن عدد أكرب وهو الحقوق، مدرسة يف َرِغبُوا منهم، أربعني أنَّ
للمعلِِّمني، املخصوصتني واملدرستني واملهندسخانة، الطب مدرستي عىل يُوزَّع تلميذًا ستني
عرشة املذكورة املدارس من مدرسة بكلِّ الدَّاخلني عدد أنَّ فرضنا ولو الزَِّراعة، ومدرسة

الكفاية. فيه لكان فقط،
من نظام عىل اإليجاز بطريق أتكلَُّم بمرص، التعليم عىل هذه ُعجالتي أختَم أن وقبل
املدارس عىل التفتيش بذلك وأعني أوروبا، من استعرناها التي املدرسية نظاماتنا أهم
اه، ُمسمَّ عن بحثنا لو ولكن ،٣٦ سنة منذ باالسم ُوِجَد قد املدارس عىل التفتيش فأقول:
الذكر طيِّب همَّ عندما ،١٨٧٩ سنة أو ٧٠ سنة يف إالَّ الوجود عالم يف يظهر لم أنَّه لرأينا

نظامه. بإعادة بك دور
الجليلة الخدم من به قاَم بما يقوَم أن بمفرده بك دور إىل يتأتَّى َكاَن ما أنَّه شكَّ وال
غاية يف انتخابهم وكان وقتها، معه كانوا الذين املفتشني جماعة ُمساعدة لوال للتعليم،
بمعونة إالَّ بالنجاح مقرونًا الفاضل هذا به قام الذي العمل يكن لم إنه الواقع ويف الحكمة،
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إىل ويُبلُِّغون األرياف، أو بالقاهرة سواء املدارس سري عىل يُوقفونه أصدقاء أذكياء ال عمَّ
ويُالحظون املدرسني، عىل ويفتُِّشون القويمة، ومبادئه الصحيحة، تعليماته املدارس تلك

الحاجة. عند أودهم ويُقوِّموا لريشدوهم، تعليمهم،
التي الدقيقة املعلومات جمع كذلك له تأتَّى ملا النظام، حسن التفتيش يكن لم ولو
كانت أمريية املرصيَّة، املدارس عن تفصيليَّة إحصائية ٧٥ سنة يف يضَع أن عىل ساعدته

أجنبية. أو
ومواد املدارس قانون لوضع أساًسا بك دور اتخذه ذاته، حدِّ يف املهم العمل وهذا
نحو أهاليها وأميال البالد حاجات وبني بينها، بالتوفيق جهده َسَعى قد التي التدريس

التعليم.
الخصوصيَّة الرتبية تربَّى من املدرسني من باملدارس ذاك إذ يكن لم أنَّه ومعلوٌم
رضورة عىل ة الحجَّ وأقام للمعلمني، مدارس إيجاد افتكر من وأول التعليم، بغرض
ثمَّ ومن املدارس، عىل التفتيش توايل الفكر، هذا عىل بعثه والذي بك، دور هو وجودها،

ذاك. إذ التفتيش عليها كان التي األهمية درجة تَْعَلم
لآلن، نطاقه يتسع لم التفتيش أن إالَّ باملدارس، ى يرتقَّ التعليم أخذ الوقت هذا ومن
اليوم حتَّى نزاُل ال أنَّا ذلك، عىل والدليل يستحقها، كان التي األهميَّة بعني له يُنْظر ولم
تُوصف من ومنهم بالجودة، تعليمه حالة تُوصف من فمنهم مدرِّسينا، يف ضعًفا نرى

وهؤالء. هؤالء بني وأغلبهم بالرداءة، تعليمه حالة
تنظيمه قبل عليه كان ما إىل الحال وَعاَد تقريبًا، معه التفتيش مات بك ُدور وبموِت
أيدي وتشتَّتُوا وظائفهم من خرجوا األنفس بشقِّ يديه عىل تهذَّبُوا الذين املفتشني فإنَّ له،

إال. ليس اسًما التفتيش أصبح بحيث الحكومة مصالح يف سبأ
التفتيش، مزايا يجهلون كانوا املعارف، زمام عىل قبضوا من بعض ألن وذلك
النفسانية. أغراضهم ويخالف يُضايقهم حقه ُويفِّ لو ألنَّه به؛ يقولون ال كانوا وبعضهم

العدم إىل آل وقد التفتيش أمر كان ،٨٤ سنة العمومية املعارف بنظارة توظَّفُت وملَّا
تقريبًا.

الرحمن عبد ذلك عىل وساعدني ثانيًة، بإيجاده اشتغلت ٨٨ سنة إىل ١٨٨٥ سنة ومن
سنة املعارف بنظارة األعمال اعتزلنا ِثَماَره نقطَف أن ننتظر نحن وبينما رشدي، باشا

.١٨٨٨
نظارة يف رشدي باشا الرحمن عبد أَعَقَب الذي مبارك، باشا عيل املرحوم كان وملَّا

ثانية. ينحل تركه الناظر، وظائف سبيل يف عثرة حجر التفتيش من يرى املعارف،
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التوظُِّف وراء السعي إىل التفتيش لجسم مكوِّنني كانوا الذين الشبان خيار فاضطر
أعمالهم دائرة واتساع مداركهم، ارتقاء يف أمل بها لهم يبَق لم إنَّهم حيُث املعارف، غري يف

يتم. كاد أن بعد التفتيش بناء فيها انهَدَم مرَّة ثاني هذه وكانت املعارف، بنظارة
املدارس عىل َعاَد الذي بالرضر شعر ،١٨٩١ سنة املعارف زمام باشا زكي استلم وملا
املادية الوسائل ولكن الرضر، هذا ُمالفاة يف مًعا سعينا ذلك عند التفتيش، من خلوها من

تماًما.24 املفتشني تشكيل عىل اآلن حتى تُساعدنا لم
ة. املدَّ هذه يف التفتيش موظفي عدد وهاك

سنة يف املفتشني عدد

١٨٨٤ ٩
١٨٨٥ ١١
١٨٨٦ ١٤
١٨٨٧ ١٣
١٨٨٨ ١٥
١٨٨٩ ١٣
١٨٩٠ ٦
١٨٩١ ٩
١٨٩٢ ٩
١٨٩٣ ١١

املفتشني درجة بلغت فمهما معها، جنود ال قوَّاد عن عبارة اآلن التفتيش َكاَن وحيُث
بالِخَدم بها يَُقوُمون التي الِخَدم تكوُن ال بأساليبها، والدراية وظائفهم أداء عىل الغرية من
أو الديوان، يف بهم تُناُط التي الكثرية األعمال تنجيز تنقيضيف أوقاتهم وأنَّ سيما الجليلة،
من بمرص املنشأة املدارس عىل للتفتيش منهم الواحد غ يتفرَّ فال الخصوصيَّة، باملدارس

السنة. يف مرَّة إالَّ اإلسكندرية إىل أسوان

.٨٧ وسنة ٨٦ وسنة ٨٥ لسنة والثالث والثَّاني ل األوَّ التقرير راجع 24
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وظيفة ألداء مدرسيها وبعض املدارس، نظَّار استخدام إىل الحال تضطرُّنا ما وكثريًا
ان يرضَّ مدارسهم عن وغيابهم ُمَوقتًا ولو العمل، بهذا هؤالء تكليف أنَّ يخفى وال التفتيش،

بليًغا. رضًرا بالتعليم
هذا ندورة، أقل املدارس عىل التفتيش جعل وهي غايتنا، إىل نصل ذلك مع وليتنا
لجان منهم فنشكِّل االمتحانات، يف املدرسني الستخدام نضطر كذلك املفتشني ولعدم
وال علينا، يشقُّ أمٌر وهو لتالميذه، ممتحنًا يُنتخب املدرسني بعض يُرى بحيُث االمتحان،

التفتيش. هيئة انتظمت إذا إالَّ ُمالفاته، لنا يتأتَّى
عىل تساعدنا التي بالنقود الحكومة أَُطاِلُب الفرص، يل َسنََحت كلَّما كنُت ولهذا
عدم ة بحجَّ سلبيٍّا الدوام عىل جوابها كان أسفاه! وا ولكن املفتشني، من ة تامَّ هيئة تشكيل

النقود.
الرجال إعداد مسألة علينا يبقى أنه املالية، املسألة حلِّ فرض عىل أُنكُر ولسُت

بك. دور القاه ما جانب يف املشكالت من ليست هذه ولكن األكفاء،
املفتشني، من هيئة تشكيِل يف اتباعها ينبغي التي الطُُّرق اآلن من َ أبنيِّ أن يل حاجة وال
هيئة وجدت إن أنَّه — ذلك يف يُعاِرُضِني أحًدا أنَّ إخاُل وال — أقوَل أن عىل أقتُرص بل
يف روًحا الهيئة تلك ألصبحت وظيفتهم، بحقيقة العارفني املهذبني املفتشني نخبة من
وإيجاد الوجوه، جميع من املدارس تقدُّم عىل العمل شأنها من املعارف نظارة جسم
منوال عىل السلف وحذوا النظارة، فروع جميع يف األمر استتباب عىل املساعدة السنن
عظيمة مضاره وكانت ،١٨٦٣ سنة يف تأسيسها ُمنذُ للنظارة ق يتحقَّ لم أمٌر وهو الخلف،

واحٍد. آٍن يف واألهايل بالحكومة
يحتاجه ملا جنيه ١٥٠٠٠ مبلغ يُقرَّر أن آنًفا أوردناها التي امليزانية يف طلبت وقد
املفتشني، من عدَّة من تَُشكَّل هيئة جانب يف بالكثري ليس املبلغ وهذا النفقات، من التفتيش
تنقالتهم ومصاريف وإحصائياتهم املدارس، عىل تقاريرهم جمع بها يُناُط أقالم ومن

القطر. أنحاء يف لِِهم وتجوُّ
التأثرِي، ُحسِن من عليها للتفتيش مدارسنا بأحواِل العارفني ِمَن أحٍد عىل يَخَفى وليس
املعلومات أهميَّة أنَّ كما القليل، من أقل املدارس تلك عىل اآلن املفتشني مرور كان وإن

البيان. عن غنيَّة تقاريرهم سطور بني من النظارة تستخرجها التي
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أن إالَّ املقصود، بالغرض واٍف وغري النظام، كامل غري اآلن التفتيش كان وإن هذا
لو فوائده وعظيم مزاياه، جليل عىل لنا كافٍل خري اآلن املفتُِّشون بها يقوم التي الِخَدم

األرياف. أو بالقاهرة سواء املدارس، عىل وتأثريه وقعه وعظم نطاقه، واتسع انتظم
املدارس عىل العظيمة مزاياه اقترصت ملا متنٍي، أساٍس عىل ُوِضَع لو التفتيش أنَّ عىل
فيوًما يوًما تهمُّ التي األجنبيَّة الكثرية املدارس عىل ترسي بل املعارف، لنظارة التَّابعة
النظارة مراقبة تحت بدخولها اآلن وتطالب َسنَنَّاها، التي الربوجرامات بُمقتىض بالعمل
يجهل أحًدا إخال وال مدارسنا، يف املتَّبََعة والتهذيب التعليم طرق من فتستفيد ورعايتها،
جميع يف واحدة رسميَّة خطَّة بثِّ من البالد، يف التعليم تقدُّم عىل تعوُد التي ة الجمَّ املزايا

محضة. أهلية طريًقا الطريق تصبح حتَّى والكتاتيب، املكاتب
للتفتيش، ة تامَّ هيئة بإيجاد إالَّ الغاية، هذه إىل الوصول لنا يتأتَّى ال أنَّه البديهي ومن
عليه هي الذي بالوضع التفتيش هيئة فإنَّ إليها، يَُوكَّل الذي بالعمل القيام قدرتها يف
إدارتها، حقَّ املعارف لنظارة التَّاِبَعة األمرييَّة املدارس حركة تُديَر أن ُوسعها يف ليَس اآلن،

األجنبية. املدارس بحاجة القيام تتكلَّف أن لها يتأتَّى فكيف
حالة تحسني هي املعارف، لنظارة الحكومة بها تقوُم خدمة أكرب أنَّ نََرى ولذا
اإللحاح مع نقوُل ذلك، والعتقادنا الطفولية، حال يف اآلن هو إذ نطاقه؛ وتوسيع التفتيش
برشط الخصويص، العمل لهذا أنفسهم وقفوا ممن املفتشني من هيئة تشكيل برضورة
بهذه التفتيش ونظام ثابتًا، قويٍّا املدارس عىل تأثريهم يكون حتَّى كافيًا عددهم يكون أن
الرضوريات، من اعتباره فيتحتَّم مرص يف عندنا ا وأمَّ البالد، جميع يف نافًعا يُعتََربُ الصفة
روح وهي ونتيجته، التجارب، طول أمران: وينقصها العهد، حديثة مدارسنا وأنَّ خصوًصا
وال بمدارسنا، اآلن حتَّى يُوَجَدا لم أَمَران وُهَما فيها، واالشرتاك واحدة مبادئ عىل االجتماع
لنا سبق كما عليهما وتحافظ توجدهما، أن النظام جيَِّدة املفتشني من هيئة لغري يتأتى

لذلك. اإلشارة
املفتشني بعض املعارف لنظارة بها ويقوُم قاَم التي الجليلة الخدم أُنِكُر ال أنِّي عىل
به مناط منهم البعض ألنَّ قليًال؛ إالَّ بالتفتيش اشتغلوا قد يكونوا لم وإن اآلن، املوجودين
والبعض النَّادر، يف إالَّ املدارس عىل والتفتيش للمرور غ يتفرَّ فال بالنظارة، ة مهمَّ أعمال
الرضورة بحكم ويُهِملُون القاهرة، مدارس عىل أعمالهم يُقِرصون عددهم لقلَّة اآلخر

األقاليم. مدارس
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العزيز وطني بني يدي بني أقدِّم بمرص، التعليم عىل هذه ُعَجاَلتي أختم أن وقبل
ظاهرية، بل حقيقية، معرفة والعلم بالعقل األمور معرفة «ليس لبعضالفالسفة: ملحوظة

واملزاولة.» بالتجارب تنكشُف الحقائق وإنََّما

(انتهى)
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ملحقات

(أ) حرف ملحق (1)

التقرير يف جاء وقد ،١٨٦٨ سنة قبل املعارف لنظارة ميزانية عىل العثوِر من أتمكَّن لم
جون السري جناب إىل — املدارس لديوان ُمدير ل أوَّ وهو — بك مختار رفعه الذي الرَّسمي
ذاك إذ تكن لم أنَّه سنني، بثالث املدارس ديوان تشكيل بعد أي ،١٨٣٩ سنة يف بورنج
الفرنساويني، علماء من اثنان كتب قد ذلك ومع اإلطالق، عىل الحكومة ملصالح موازين
١٨٣٩ وسنة ١٨٢١ مرصسنة عىل تاريخيَّة ملًحا بك كلوت والدكتور مانجان املسيو وهما
السنني يف الحكومة ملصالح واملرصف اإليراد موازين اإلمكان بقدر فيها أَبَانَا ،١٨٤٠ وسنة
أن الفائدة من رأيُت لذلك املعارف؛ نظارة ملرصوفات يتعرََّضا لم ولكنهما املذكورة،
ميزانية بها يُوثق التي املذكورة، الثالثة املصادر عن بَِقيَت التي األوراق شتات من أَجَمَع

النظارة. هذه مرصوفات
املدارس مرصوفات أنَّ عىل بك كلوت والدكتور مانجان املسيو من كل اتََّفَق قد فأقول:
تالمذة عىل يُنفق ما أنَّ منهما األوَّل وزاد جنيه، ١٠٠٠٠ ذاك إذ تبلغ كانت الحربيَّة،
التاريخية العمومية اللمحة كتاب راجع — جنيه ٧٥٠٠ يبلغ كان بباريس املرصية الرسالة
الجزء من ١٥٤ والصحيفة ،١٨٤٠ سنة بروكسيل، طبع بك، كلوت للدكتور مرص، عىل
— ١٨٣٩ سنة باريس، طبع مانجان، فيلكس للمسيو مرص، تاريخ كتاب من الثالث
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مجموع إنَّ مانجان: املسيو إىل رفعه الذي تقريره يف بك ُمختار حرضة َقاَل وقد هذا،
منها: مدرسة وستني ثالثًا كان ١٨٣٩ سنة يف الحكومة مدارس

  عدد

القطر أنحاء يف ُمنترشة ابتدائية مدرسة ٥٠
تجهيزية مدرسة ٢
عالية مدرسة ١١

  ٦٣

مدارس عدد أنَّ نرى ،٥٥ وقدره الحالية مدارسنا بمجموع املجموع هذا وبُمَقارنة
إالَّ ليست الزيادة هذه ولكن مدارس، بثمان اآلن عددها عن يزيُد ١٨٣٩ سنة الحكومة

ظاهرية.
هذه أن ١٨٣٩ سنة مدارس عن بك مختار عملها التي اإلحصائية من يؤخذ ألنه

هي: املدارس

    تالمذة الجملة
  عدد عدد عدد

ابتدائية مدارس

بمرص ٣ ٦٠٠  
بإسكندرية ١ ٢٠٠  
بأسيوط ١ ٢٠٠  

كل تالمذة عدد القطر، مدن يف
١٠٠ مدرسة

٤٥ ٤٥٠٠  

      ٥٥٠٠

تجهيزية مدارس

القاهرة من بالقرب زعبل بأبي ١ ١٥٠٠  
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    تالمذة الجملة
  عدد عدد عدد

بإسكندرية ١ ٨٠٠  
      ٢٣٠٠

وعالية خصوصية مدارس

طب ١ ٣٠٠  
بيطرية ١ ١٢٠  
سواري ١ ٣٠٠  
طوبجية ١ ٣٠٠  
بيادة ١ ١٠٠  

مهندسخانة ١ ٢٢٥  
ألسن ١ ١٥٠  

موسيقى ١ ١٥٠  
زراعة ١ ٥٠  
والدة ١ ٢٠  

ُمحاسبة ١ ٣٠٠  
      ٢٧١٥

ليكون ١٠٥١٥

مدارس ثمان الحالية املدارس مجموع عىل يزيد القديمة املدارس مجموع إن قلت:
تابع اآلن وهو املعارف، لنظارة تابًعا كان املدارس هذه بعض ألن وذلك فقط؛ الظاهر يف

وهو: املجموع من البعض هذا تنزيل يقتيض وذلك للحربية،
أوًال:

٣٠٠ تالمذتها وعدد السواري مدرسة
٣٠٠ تالمذتها وعدد الطوبجية مدرسة
٨٠٠ تالمذتها وعدد البيادة مدرسة
١٥٠ تالمذتها وعدد الحربية املوسيقى مدرسة

١٥٥٠    
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بها. وامتزجتا الحقوق ملدرسة انحازتا اللتان وامُلحاسبة األلسن مدرستا ثانيًا:
الطبيَّة.1 باملدرسة السنة هذه منذ أُلحقت التي البيطرية مدرسة ثالثًا:

اليوم املوجودة املدارس عدد عن زائًدا ،١٨٣٩ سنة يف األمريية املدارس عدد فيكون
املدرسة الحساب يف أدخلنا لو ا أمَّ تُذكر، ال واهية زيادة وهي فقط، مدرستني بمقدار
اشرتك وقد — النظارة بروجرامات حسب عىل فيها التعليم يسريُ التي العدد الكثرية الحرَّة
املدارس عدد أنَّ لوجدنا — االبتدائية2 الدراسة شهادة امتحانات يف منها وعرشون خمس
عرص الحايل عرصنا نعترب أن يمكننا أنه يتضح البيان هذا ومن النصف، زاَد قد امُلنتظمة
العلوم يف نهضة زمن يُعد الذي الخديوية، الفخيمة العائلة مؤسس زمن جانب يف تقدم
املذكورين. العرصين يف املدارس تالمذة عدد اآلن فلنقارن ذلك، ثبت وحيث واملعارف،

أن وألجل ،١٠٥١٥ كان ١٨٣٩ لسنة التالمذة مجموع إنَّ تقريره يف بك ُمختار قال
السنة يف الحربية املدارس تالمذة عدد منه يستنزل أن ينبغي صحيحة، املقارنة تكوَن
املذكورة السنة يف امللكية املدارس تالمذة عدد هو الباقي فيكون ،١٥٥٠ وهو املذكورة
للمدارس التحضرييَّة املدارس تالمذة عدد استنزال ينبغي الباقي هذا ومن ،٨٩٦٥ وهو
امللكية املدارس تالمذة هو الباقي فيكون ،١٥٠٠ عن ينقص عددهم يكاُد وال الحربية،
عىل ،٩٣ سنة يف املدارس تالمذة عدد زيادة تكون ثمَّ ومن ،٧٤٦٥ وهو ،١٨٣٩ لسنة
املذكورة الحرَّة املدارس تالمذة عن النَّظر برصف وذلك ،٣٣٥ هي ٣٩ سنة يف عددهم

آنًفا.
مدارسها عىل الحكومة ترصفها كانت التي النفقات مبلغ يف فلننظر هذا تقرََّر وحيُث

.١٨٣٩ سنة يف
القراءة االبتدائية باملدارس تتعلَّم كانت التالمذة أنَّ بك مختار تقرير يف جاءَ قد
بمثابة املدارس هذه تكون وبذلك الحساب، من األصليَّة قواعد واألربعة العربية والكتابة

الثانية. الدرجة من التي االبتدائية مدارسنا
العربية، اللغة بها التالمذة تتعلَّم فكانت تجهيزية، يها يَُسمِّ التي املدارس ا أمَّ
والتاريخ، والجغرافية، والجرب، الهندسة، ومبادئ بأكمله، والحساب والرتكية، والفارسية،

والرسم.

.٩٣ سنة سبتمرب ١١ بتاريخ ادر الصَّ النظارة قرار راجع 1

.٩٣ سنة سبتمرب ٦ بتاريخ ادر الصَّ ،١٠١ نمرة الرَّسمي الجرنال ذيل راجع 2
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الحالية االبتدائية املدارس بروجرامات يف الواردة املواد من أقل املواد هذه أن شكَّ وال
األوىل. الدرجة من التي

كانت ما إنَّ يُقال: بأن ،١٨٣٩ سنة يف املعارف نظارة نفقات تقدير يمكن هنا ومن
الدرجة من التي االبتدائية املدارس عىل اآلن يُرصف ما هو االبتدائية مدارسها عىل ترصفه
املدارس عىل اآلن ترصفه ما يَُوازي التجهيزيَّة املدارس عىل ترصفه كانت ما وإنَّ الثانية،

األوىل. الدرجة من التي االبتدائية
الحكومة لهم تقوُم داخلية، كانوا ٣٩ سنة يف املدارس جميع تالمذة إنَّ حيُث ولكن
يف رصيًحا ذلك َجاءَ َكَما شهرية، مرتبات لهم وتعطي بل ومبيتهم، وملبسهم بمأكلهم
ما يُوازي ذاك إذ الواحد التلميذ عىل يُرصف كان ما أنَّ ُفرض فلو بك، مختار تقرير
جنيًها ١٥ وهو األوىل، الدرجة من التي االبتدائية املدارس يف الدَّاخيل التلميذ عىل يُرصف

الواقع. ونفس الحقيقة هو ذلك لكان سنويٍّا،
قاله ا ممَّ عليه فيُستدلُّ والعالية، الخصوصيَّة باملدارس الواحد التلميذ عىل يُنَفُق ما ا أمَّ
١٠٠٠٠ تبلغ كانت الحربيَّة املدارس نفقات أنَّ من بك كلوت والدكتور مانجان املوسيو
التلميذ عىل يُنفق ما فيكون ،١٥٥٠ هو املدارس هذه تالمذة مجموع إنَّ وحيُث جنيه،
بأنَّ بعضهم احتجَّ وإن عليه، اإلقرار يمكنني ال عدد وهو جنيهات، سبعة من أقل الواحد
كان األكرب، باشا عيل محمد له املغفور زمن بأنَّ أو عالية، قيمة لها َكاَن ذاك إذ النقود
تقرير يف أخطأ قد مانجان املوسيو أنَّ ظنِّي عىل يغلب بل واالقتصاد، بالبساطة مشهوًرا

عنه. الخطأ ذلك نقل قد بك كلوت الدكتور وكان العدد، هذا
عىل منها يُستدلُّ إليها وصلُت ملحوظات بعض الخطأ هذا تقرير عىل ويساعدني

العالية. باملدارس السنة يف الواحد التلميذ عىل يُنفق كان ما مقدار
الرسالة تالمذة عىل الحكومة ترصفه ما إنَّ قال: قد نفسه مانجان املوسيو أنَّ وذلك
ونقول: للُمقارنة واسطة املبلغ هذا فلنتخذ جنيه، ٧٥٠٠ السنة يف يبلغ بباريس، املرصية
رئيس جومار املوسيو جناب به َح رصَّ كما تلميذ، مائة ذاَك إذ كان الرسالة تالمذة عدد إنَّ

الرَِّسالة.
سنويٍّا، جنيًها ٧٥ الواحد التلميذ عىل ذَاَك إِذ الحكومة ترصفه ما يكوُن عليه وبناءً
سنويٍّا عليهم يَُرصُف تلميذًا، عرش ثمانية عن يزيُد ال بأوروبا الرسالة تالمذة فعدد اآلن ا أمَّ

جنيه. ٢٠٠ هو الواحد التلميذ عىل يُنَفُق ما فيكوُن جنيه، ٤٠٠٠
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وخمسني تسعة بيانه، ابق السَّ العدد عىل زيادة ،٩٣ سنة يف بالرسالة أنَّ إىل أُنَبُِّه وإنِّي
الطلبة عدد يكون ثمَّ ومن أهليهم، عىل نفقاتهم إنَّ إذ بيشء، الحكومة لهم تتكلَّف ال طالبًا
الرسالة تالمذة زيادة ومع طالبًا، وسبعني أربعة بأوروبا الحكومة رعاية تحت هم الذين
يف التقدُّم من ِنلنَاُه َما عىل أنفسنا نهنِّئ أن لنا يحقُّ أنَّه إالَّ ،٩٣ سنة عن ٣٩ سنة يف

اآلتية: األمور اعتربنا لو خصوًصا األخرية، الخمس السنني
يُكلُِّفوا أن بدون أنفسهم، عند من بالرسالة تعلمهم عىل يُنِفُقون الذين الطلبة إنَّ أوًال:
الطلبة جميع فكان ،٣٩ سنة بخالف املائة يف ٧٥ نسبتهم بلغت قد ما، شيئًا الحكومة

الحكومة. نفقة عىل يتعلَُّمون
أقرانهم عن ومعنًى ا ِحسٍّ معاملتهم حسنت بأوروبا، اآلن املوجودين الطلبة إنَّ ثانيًا:
يكون أوروبا إىل اليوم به يُبعث من كون عن فضًال ،٣٩ سنة بأوروبا كانوا الذين
من أكثر يستفيدون نراهم ولذلك هناك؛ العالية العلوم ي لتلقِّ االستعداد تمام ا ُمستعدٍّ
العلوم ي تلقِّ من أو الكلية، املدارس بتلك إقامتهم من سواء الوجوه، جميع من اآلخرين

بها.
.٣٩ لسنة العموميَّة املعارف ِميزانية تقريِر يف النَّظر إىل اآلن ولنرجع

عليه يَُرصُف َكاَن بفرنسا، املرصيَّة الرِّسالة يف الواحد الطالب إنَّ سبق: فيما ُقلنَا قد
لهم تقوُم أعني هناك، داخلية كانوا الطلبة هؤالء أنَّ يخفى وال جنيًها، ٧٥ السنة يف
العالية مدارسها كتالمذة ُمرتَّبَات لهم وتِرصُف بل ومبيتهم، وملبسهم، بمأكلهم، الحكومة

بالقاهرة.
وعىل جنيه، ٢٠٠ بأوروبا الواحد التلميذ عىل ،٩٣ سنة اليوم، يُرصف إنه أيًضا: وقلنا
فإن بأوروبا، عليه يَُرصُف ما ثلث أعني جنيًها، ثمانون بمرص العالية باملدارس التلميذ
تلميذ عىل يُرصف كان ملا الرسالة، تلميذ عىل ٣٩ سنة يف يُرصف كان ما ثلث أنَّ قدَّرنا

الحقيقة. أصبنا قد نكون بمرص، العالية املدارس
البالغ والتجهيزية االبتدائية املدارس تالمذة عىل يَُرصُف ما متوسط يكون وبذلك
للمدارس ِصني املخصَّ التالمذة عدد تنزيل بعد جنيه، ١٠٢٠٠٠ هو تلميذ ٨٣٠٠ عددهم

جنيًها. ١٥ منهم الواحد يتكلَُّف الذين الحربيَّة،
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الذي تلميذًا، ١٥٥٠ والخصوصية العالية املدارس تالمذة مجموع من استنزلنا ولو
هو املدارس هذه تلميذ عىل يَُرصُف ما أنَّ وفرضنا الحربية، املدارس تالمذة مجموع هو
تالمذة عىل يَُرصُف ما مبلغ فكان جنيًها، ٢٥ وهو الرسالة، تلميذ عىل يَُرصُف ما ثلث

جنيًها. ٢٩١٧٥ هو بمرص والعالية الخصوصية املدارس
جنيًها. ١٣١١٧٥ هو املجموع يكون وبذلك

١٣٨٦٧٥ مبلغ يكون بأوروبا، الرسالة عىل يُرصف ما وهو ٧٥٠٠ مبلغ وبإضافة
أقرب وهو ،١٨٤٠ سنة يف املعارف لنظارة ميزانية اعتباره يُمكن الذي املجموع هو
عىل اآلن املعارف نظارة تنفقه ما جميع إنَّ سبق: فيما قلنا وقد غريه، من الحقيقة إىل
كل مبلغ منا قسَّ فلو جنيًها، ١١٥١٥٨ هو تلميذ ٧٨٠٠ عددهم البالغ مدارسها، تالمذة
تالمذة عدد ذلك يف بما ،٧٨٦٥ عىل ١٣١١٧٥ العدد منا قسَّ بأن تالمذتها، عدد عىل ميزانية
تقريبًا. السنة يف الواحد التلميذ عىل يُرصف ما قيمة ١٦ وهو القسمة خارج لكان الرسالة،
املدارس تالمذة عدد عىل ١١٥١٥٨ وهو ،٩٣ لسنة امليزانية مبلغ منا قسَّ لو وكذلك
الواحد التلميذ عىل يُرصف ما ١٥ هو القسمة خارج لكان الرسالة تالمذة فيه بما ٧٨١٨

تقريبًا. السنة يف
املعارف لنظارة فرضتُها التي امليزانية أنَّ أبنيِّ ألن هو إنََّما الحساب هذا وغريضمن

دونها. ال الحقيقة فوق هي ١٨٤٠ سنة
مدارسها، عىل ترصف كانت الحكومة إنَّ التحقيق: وجه عىل نقوَل أن يُمكننا ثمَّ ومن
جنيه ١٣٠٠٠٠ إىل جنيه ١٢٠٠٠٠ من و١٨٥٠ ١٨٣٦ سنتي بني انقضت التي الفرتة يف

واحًدا. يكون عددهم يكاُد تالمذة عىل اليوم ترصفه ما يُوازي مبلًغا أعني السنة، يف
من بكثرٍي أرقى اليوم مدارسنا أنَّ إىل أُنَبِّه أن العجالة، هذه م أتمِّ أن قبل بي ويجدر
والتعليم، والرتبية ة حَّ الصِّ بأمر واالعتناء املدرسية اتها ُمعدَّ حيُث من ،١٨٣٩ سنة مدارس
ومدارسنا العرصالسالف، يف مدارسنا بني سبيًال للُمقارنة يجعُل ال ا جدٍّ واضٌح الفرق وهذا
االبتدائية للمدارس َراسة الدِّ بروجرامات عىل االطِّالع يمكن ذلك من ِق وللتحقُّ الحالية،

الحالية. بربوجراماتنا ويُقارنها آنًفا، نرشها لنا َسبََق التي ،١٨٤٠ لسنة والتجهيزية
واالعتناء املدرسية، ات املعدَّ حيُث من العرصين، مدارس بني بعيد البون أنَّ وكما
الحيسِّ والنظام اإلدارة حيُث من بينهما الفرق هذا يُشاهد كذلك والرتبية، ة، بالصحَّ

أحد. فيها يُعاِرضِني أن أو بها، أَُجاِهَر أن أخىش ال ولذلك تُنَكُر؛ ال حقيقة وهذه واملعنوي،
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(ب) حرف ملحق (2)

الدراسة شهادة عىل حصلوا الذين تلميذ ثالثمائة عددهم البالغ التالمذة توزيع عن َكشٌف
:٩٢ سنة مايو ٣١ إىل ٨٧ سنة من أي تقريرها، عهد من الثانوية

  فرقة
أوىل

فرقة
ثانية

فرقة
ثالثة

فرقة
رابعة

فرقة
خامسة

مجموع  

  عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد

األمريية العالية املدارس دخلوا أوًال:

الحقوق بمدرسة ١٢ ٢١ ١٢ ٥ ١٤ ٦٤  
الطب بمدرسة ٧ ٢٦ ٦ ٣ — ٤٢  

املهندسخانة بمدرسة ٧ ١٠ ٦ — — ٢٣  
التوفيقية باملدرسة ٥ ٧ — — — ١٢  
الخديوية باملدرسة ٢ ٥ ٣ — — ١٠  
الزراعة بمدرسة — ٤ — — — ٤  

              ١٥٥

الخصوصية العالية املدارس دخلوا ثانيًا:

الفرنساوية الحقوق بمدرسة           ٣  
األقباط بمدرسة           ١  

              ٤

أوروبا إىل توجهوا ثالثًا:

بفرنسا:              
التعليم طرق يتلقون         ٣    

الحقوقية العلوم يتلقون         ٢٢    
الطبية العلوم يتلقون         ٦    

بالسكك الهندسيَّة العلوم يتلقى
الحديدية

        ١    

96



ملحقات

  فرقة
أوىل

فرقة
ثانية

فرقة
ثالثة

فرقة
رابعة

فرقة
خامسة

مجموع  

  عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد

الزراعية الفنون يتلقى         ١    
            ٣٣  

التعليم طرق ون يتلقَّ بإنجلرتا           ٦  
العلوم يتلقى (جنيفا) بسويرسة

الحقوقية
          ١  

              ٤٠

الحكومة بمصالح توظفوا رابًعا:

العمومية: املعارف بنظارة أوًال:              
منهم الفرنساوية، للغة مدرُِّسون

خوجة وواحد مدارس، نظَّار خمسة
بمعمل ُمساعد وآخر ترجمة،

التوفيقية املدرسة

        ٢٧    

اإلنجليزية للغة مدرسون         ٦    
التوفيقيَّة باملدرسة ضابط         ١    
املستديمة باللجنة كاتب         ١    

بالكتبخانة مغري         ١    
            ٣٦  

منهم انية الحقَّ بنظارة ثانيًا:
محرضان

          ١١  

السنية بالدائرة ثالثًا:           ٩  
الحربية: بنظارة رابًعا:              

بالجيش ضبَّاط         ٢    
الحربيَّة باملدرسة ُمَدرِّس         ١    

كتاب         ٣    
            ٦  
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  فرقة
أوىل

فرقة
ثانية

فرقة
ثالثة

فرقة
رابعة

فرقة
خامسة

مجموع  

  عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد

الحديد بالسكة َخاِمًسا:           ٥  
املالية بنظارة سادًسا:           ٢  

اخلية: الدَّ بنظارة سابًعا:              
اإلدارة بقسم         ١    
جرجا ببوليس         ١    

            ٢  
العمومية األشغال بنظارة ثامنًا:           ٢  

بالجمارك تاسًعا:           ٢  
الترشيفات) (قلم باملعيَّة عاًرشا:           ١  

البوسطة بمصلحة           ١  
الدومني بمصلحة           ١  
امللح بمصلحة           ١  

              ٧٩

للحكومة تابعة غري وجهات تجارية، ببيوت اْستُْخدموا خامًسا:

األرشاف نقيب           ١  
عني الربنسيس دائرة باشكاتب

هانم الحياة
          ١  

بسكندرية محامي           ١  
(ملتزم) بجرجا أطيان صاحب           ١  

بمرص تاجر           ١  
واحد، السويس قنال بقومبانية

ويف واحد، ليونيو الكريدي وببنك
محال ويف واحد، ورشكاه ألن محل

ثالثة أُخَرى

          ٦  

              ١١
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  فرقة
أوىل

فرقة
ثانية

فرقة
ثالثة

فرقة
رابعة

فرقة
خامسة

مجموع  

  عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد

يستخدموا لم             ٦
توفوا             ٣

وجودهما محال النظارة تعلم ال             ٢

              ٣٠٠

              بيانه
األمريية العالية باملدارس             ١٥٥

الخصوصية العالية باملدارس             ٤
بأوروبا طلبة             ٤٠

الحكومة يف توظفوا             ٧٩
للحكومة تابعة غري جهات يف توظفوا             ١١

توظُّف بدون             ٦
توفوا             ٣

وجودهما محل يُعلم ال             ٢

ليكون ٣٠٠

املتتالية االمتحانات يف الثانوية، الدراسة شهادة عىل حصلوا الذين التالمذة عدد بيان
من يحصل لم أنَّه باعتبار ،١٨٩٢ سنة مايو ٣١ إىل تقريرها تاريخ ،١٨٨٧ سنة أوَّل من

سنة: كلِّ من يونيو شهر يف بمرص واحد امتحان سوى ١٨٨٨ سنة

  عدد عدد

:١٨٨٧ سنة  يف    
بمرص يونيو شهر يف ٢٥  

بباريس بالرسالة يوليو شهر يف ٦  
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  عدد عدد

بمرص أكتوبر شهر يف ١٢  
    ٤٣

بمرص) (يونيو ١٨٨٨ سنة يف   ٥٥
بمرص) (يونيو ١٨٨٩ سنة يف   ٥٩
بمرص) (يونيو ١٨٩٠ سنة يف   ١١٥
بمرص) (يونيو ١٨٩١ سنة يف   ٢٨

ليكون ٣٠٠

إىل العمومية املعارف نظارة من مذكرة (ج): حرف ملحق (3)
٢٣ نمرة ١٨٨٨ سنة يناير ١٥ بتاريخ املالية اللجنة

املرصوفات، من املتحصلة املبالغ بضم لها الترصيح مرة، غري املعارف نظارة طلبت قد
الواضحة األدلة ذلك رضورة عىل وأقامت امليزانية، عىل باملدارس التالمذة تدفعها التي
ويف إفرنكية، ١٨٨٦ سنة عن املعارف لنظارة العمومي التقرير يف الساطعة والرباهني
األسباب إلعادة هنا داعي وال ،٨٧ سنة ديسمرب ٢٠ يف املالية لنظارة رفعتها التي املذكرة

سنني. منذ إنفاذه وراء سعينا طاملا الذي املقصد، لهذا املعضدة
السنني، من ملدة نهائيٍّا تقرر قد املعارف نظارة موظفي درجات ترتيب إن وحيث
عىل النظارة ميزانية يف تحصل زيادة كل نضم أن اليوم لنا فيصح املالية، عىل يخفى ال كما
للماهيات؛ املربوط جانب يف جدٍّا زهيد الفصل لهذا املقرر إن إذ خاصة، املرصوفات فصل
مستخدمو ذلك تحت (ويدخل النظارة وموظفي املدرسني ماهيات مجموع ألن وذلك
سنة يف الحربية نظارة مربوط ضمن واردة ميزانيتها كانت التي الخديوية الرصدخانة
باملطبعة املطبوعات أجرة فيه بما للمرصوفات املقرر أن عىل جنيه، ٤٩٠٩٧ هو ،(٨٧
ريب بال املبلغ وهذا جنيه، ٢١٨٧٢ هو جنيه ١٨١٤ وتبلغ الرصدخانة، وميزانية األهلية،

املاهيات. لباب املقرر نصف من أقل
تدفعها التي املرصوفات من املتحصلة للمبالغ املبني الجدول يف يتأمل ومن هذا
أن هو أمر: من العجب يأخذه أن يلبث ال و٨٦، ٨٥ عامي تقارير ويتصفح التالمذة،
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يدخلها أن أوجب واملالحظة، والنظافة الصحة بأمر العناية يف تدريجيٍّا مدارسنا تقدم
ودليلنا تربيتهم، وحسن أوالدهم، صحة يهمهم ممن ومعنًى، ا حسٍّ املرتقية العائالت أبناء
كانت وإن الوسائل، من لدينا بما حسنة نهضة السنية حكومتنا بمدارس بعثنا أنَّا عىل
عدد وبني املرصوفات، يدفعون الذين التالمذة عدد بني املقارنة من يظهر ا، جدٍّ ضعيفة
عدد يف الزيادة بمقدار املجانية عدد نقص قد األمر ونفس الواقع يف إذ املجانية، التالمذة

سنة. كل يف تدريًجا املرصوفات يدفعون الذين
التالمذة أن هو ا، مهمٍّ أمًرا تحريره بصدد نحن الذين ٨٧ سنة تقرير يف وسنبني
التعليم يف يجارون ال نراهم اختيارهم، يف ودققنا انتخابهم يف تحرينا مهما املرتبات، أرباب
وهذا املعارف، نظارة قررتها التي اليسرية املرصوفات آباؤهم عنهم يدفع الذين إخوانهم
انتقاء يف والتشديد التدقيق زيادة إىل يضطرنا سنني، ثالث منذ نشاهده نزال وال األمر،
نعيمها. يف ويرتبون السنية، الحكومة نفقة عىل يتعلمون الذين املرتبات ذوي التالمذة،

لفصل ستُخصص امليزانية، إىل ضمها نطلب التي اإليرادات زيادة إن قلنا: وحيث هذا
بتنفيذ الفور عىل القيام فمنها: وألزم، أهم األنواع هذه من نراه ما هنا فنبني املرصوفات،
للشبان التعليم وسائل تسهيل وهو النقود، لقلة اآلن حتى إليه نصل لم الذي املرشوع
ذلك يكون ال أن برشط فيها، املعارف بلبان للتغذي أوروبا إىل يتوجهون الذين املرصيني،
للمدنية مركًزا املعتربة الكبرية املدن عىل يرسي بل اآلن، حاصل هو كما فرنسا، عىل قاًرصا
بأملانيا، إرسالية إيجاد يف يجتهد وبعدها تامة، إرسالية بإنجلرتا أوًال فتشكل بأوروبا،
بقصد العلوم ليتعلموا أوروبا؛ إىل إرسالهم أهلوهم يرغب الذين للشبان يمكن ذلك عند
حسبما صناعية، أو كانت تجارية الرشيفة املهن لتلقي أو عودتهم، عند وطنهم خدمة
ألغراضهم ملوافقتها إما أعينهم، يف تروق التي البلد اختيار ميلهم ويوافق ذوقهم، يالئم
التي املصاريف تكون الحالة هذه ويف املصاريف، يف لهم ملناسبتها أو العلمية، وأميالهم
التي القاعدة ُروعيت لو خصوًصا األعباء، ثقيلة غري اإلرساليات سبيل يف الحكومة تتكبدها
أوروبا إىل يُرسل ال أن وهو بالتجارب، صحتها ثبتت أن بعد املدارس يف بإدخالها هممنا
النظارة من مندوب مالحظة تحت يكونون أهليهم، نفقة عىل يتعلمون تالمذة إال اآلن من
الشهرية املمالك من مملكة بكل الحكومة تعني أن إال نقصد ال أنَّا يظهر هنا ومن وإدارته،
عنايته من يقني عىل وهم أبنائهم، بمالحظة األهايل إليه تعهد ثقة، موضع رجًال بأوروبا
بحاجاتهم، النظر أمر له وتوكل دروسهم، تمام إىل سنهم حداثة من لهم ورعايته بهم
إىل السفر عىل الشبان همم تبعث الطريقة هذه أن شك وال وتهذيبهم، تعليمهم ومراقبة
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مندوب وحصل فرنسا، يف بها العمل جرى قد القاعدة وهذه عزائمهم، وتقوي أوروبا،
النظارة. من الثناء كذلك واستحق ورضائهم، األهايل ثقة عىل فيها النظار

التي للخطة وملوافقته األهمية، غاية يف نراه ألنَّا املوضوع؛ هذا يف الكالم أطلنا وقد
السنية.3 وحكومته العايل الخديوي جناب لنا رسمها

سنة أكتوبر ١٣٠٦ / ٢٣ سنة صفر ١٨ بتاريخ املعارف لنظارة النظار مجلس رئاسة من صادر جواب 3

:٣٢ نمرة ١٨٨٨
الغرض أن الحارض، أكتوبر ٦ بتاريخ للمجلس املقدمة بمذكرتها العمومية املعارف نظارة أوضحت
علومهم لتتميم أوروبا؛ إىل األمريية املدارس من تالمذة إرسال هو املرصية، الرسالة تشكيل من األصيل
ضمن أبنائهم إلرسال التالمذة أولئك أهايل رغبة توجهت ذلك بعد ثم الحكومة، مصاريف عىل هناك
شيئًا الرغبة تلك زادت وقد الحكومة، مالحظة تحت العلوم لتتميم طرفهم؛ عىل بمصاريف الرسالة،
عىل بمصاريف املقيدين أن مع خمسني، من أكثر اآلن عليهم املوىص التالمذة هؤالء عدد بلغ حتى فشيئًا،
وازدياد األهايل إقبال من منظور هو وما لذلك، وأنه فقط، تلميذًا وعرشون أربعة هم الحكومة، طرف
عدم املعارف نظارة رأت نفقتهم، عىل علومهم لتتميم أوروبا إىل أبنائهم إرسال يف فعاًما عاًما رغبتهم
نفقة عىل واحد تلميذ بإرسال يُكتفى بل كهذا، عظيم عدد عىل مصاريف دفع الحكومة لتكبد االحتياج
القطر، يف والخصوصية العالية باملدارس الدراسة أتموا الذين الطلبة أنجب من يكون سنويٍّا، الحكومة
غري أو املحاكم إحدى يف عضًوا أو طبيبًا، أو مهندًسا يكون ألْن للتأهل العلوم من وتمكنه تقويته، لزيادة
مصاريفه نصف تكون العلوم يف الثانية الدرجة عىل تحصلوا الذين التالمذة من آخر تلميذ يُرسل وأن ذلك،
عهد منذ أوروبا إىل مرصية تالمذة إرسال قاعدة اتخاذ إن وحيث أهله، عىل اآلخر والنصف الحكومة عىل
تبوأ ملا — والرضوان الرحمة عليه — باشا عيل محمد له املغفور ألن اضطراريٍّا؛ أمًرا إال كان ما قديم،
ومتفرعاتها، الفقهية العلوم عدا ما واملعارف، العلوم من بالكلية خالية وجدها املرصية، الحكومة أريكة
كبري ورصف إليها، والحكومة اململكة احتياج شدة من رأى ملا وتأسيسها إلحيائها الحالة فاضطرته
أوروبا، ديار سائر من ماهرين معلمني لها واستدعى واملكاتب، املدارس تأسيس يف همته وعظيم عنايته
أنفار تُستجلب كانت كما قهرية، جربية بصورة التالمذة لها يستجلب أن البالد جهل حالة عليه وقضت
واقتفاء أوروبا، إىل تالمذة إرسال يف االقتحام العرسة املصاعب من هنالك كان بما إذن بالك فما العسكرية،
فيه رأينا الذي هذا، وقتنا لحد النبيل املنهج هذا ناهجة الخديوية الحكومة استمرت الجليل املقصد لهذا
وبغريه السعادة، به أنَّ األهايل عموم أذهان يف ودخل وعم انترش قد واملعارف، العلوم نور تعاىل هللا بحمد
يدرسون أوروبا، بالد يف تلميذًا خمسني وجود من اآلن نراه ما ذلك عىل واضًحا دليًال وكفانا الشقاوة،
الحكومة تستمر أن اآلن داعي وال حاجة ال صار املناسبات وبهذه عائالتهم، نفقة عىل والفنون العلوم
جلسته يف املجلس قرر هذه، والحالة األحوال لبعض استتباًعا إنما نفقتها، عىل ألوروبا تالمذة ترسل بأن
تلميذًا أوروبا إىل سنة كل يرسل أن ١٨٨٨ سنة أكتوبر ١٣٠٦ / ١٨ سنة صفر ١٣ الخميس يوم املنعقدة
مصاريف نصف حسبان يناسب ال إنه حيث الحكومة، طرف عىل بمصاريف التالمذة أنجب من فقط
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يف فتنحرص املرصوفات، لفصل اإليراد تخصيص من تعود التي األخرى املزايا أما
ثالثة: أمور

الصحة. بأمر العناية أوًال:
وطبعها. والثانوية االبتدائية املدارس لتالمذة الكتب وتأليف املدرسية، األدوات توفر ثانيًا:
ويف والجغرافية، التاريخ يف األهايل عىل أو التالمذة، عىل تُلقى عامة دروس تقرير ثالثًا:

والصناعة. والتجارة بالزراعة يتعلق فيما األخص وعىل الرضورية، املعارف
من املتحصل اإليراد فإن رغائبنا، نحوها تتجه التي الثالثة األمور هذه عىل وزيادة
األهايل مساعدة من النظارة تمكن هو األهمية، عظيم أمًرا لنا يسهل املدرسية املرصوفات
سكانها يحب التي البالد يف ابتدائية مدارس إيجاد عىل — لذلك هممهم استنهاض بعد —

لها. الالزم ببعض يقومون مدارس لديهم يكون أن
من جانبًا سلًفا النظارة تدفع أن عىل األمر أول يف قارصة تكون املساعدة وهذه
وتورد مؤقتة، بصفة إليه تعطيه بمرتب مرص، مدارس من متخرًجا معلًما وتعني النقود،
املحل بإعداد فيلزمون البلد أهايل أما األدوات، من للمدرسة يلزم وما املكتبية، األثاثات
دفعته الذي املبلغ تسديد يف وتُستعمل التالمذة، عن طفيفة مرصوفات ويدفعون الالزم،
حينئذ األهايل وتنيط بل إعانة، كل الحكومة تمنع تماًما، سداده وبمجرد مقدًما، النظارة

املدرس. بمرتب
التعليم نرش إىل لتوصلنا والحزم، الفطنة مع القاعدة بهذه عملنا لو إننا وأقول:
األرياف أهايل ميل وهو الغاية، بهذه الوصول عىل مساعد أكرب ولنا باألرياف، االبتدائي

سنويٍّا املذكورين التلميذين إرسال يف يُبدأ وال الحكومة، عىل اآلخر والنصف عائلته، عىل التلميذين أحد
قاعدة تعمل وأن هذا عرشة، إىل الحكومة نفقة عىل بأوروبا اآلن املوجودين التالمذة عدد تنازل عند إال
ألوروبا، اإلرسال يستحق من لتعيني اللزوم عند وللقرعة لالمتحان املعارف ناظر سعادة بمعرفة أساسية
حالة وترقي ازدياد يف يُستعمل بأوروبا اإلرساليات مربوط يف الطريقة هذه من يتحصل الذي الوفر وأن

تقرر. ما مقتىض إلجراء لسعادتكم تحريره ولزم القطر. داخل واملكاتب باملدارس التعليم

النظار مجلس رئيس
رياض
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القديم بالسنن عمًال فنراهم الزمن، قديم من بينهم يزال ال الذي والتعاضد التعاون إىل
واملعنوية. الحسية بمصلحتهم الخاص األمور يف ويتشاركون يتعاونون العربي،

املصاريف بذلك (وأعني املدارس إيراد استعمال هو اآلن نطلبه ما فإن وبالجملة
اآلتية: الشئون يف أبنائهم) تعليم نظري يف التالمذة آباء تدفعها التي

بأوروبا. اإلرساليات نطاق توسيع أوًال:
املدرسية. األدوات تحسني ثانيًا:

املرصي. بالقطر باملدارس الصحة تحسني ثالثًا:
للشبان. تُعطى التي الليلية والدروس النهارية الدروس بواسطة التعليم نرش رابًعا:

يكلفون مدارس إيجاد عىل األهايل بمساعدة األرياف، يف االبتدائي التعليم بث خامًسا:
طرفهم. من بمصاريفها بالقيام بعد فيما

أنظار إليها أستلفت أن فنسنت السري جناب مني رغب التي املهمة األوجه هي هذه
حتى النظار، مجلس عىل بعرضها التكرم أرجو القبول، موقع وقعت فإذا املالية، اللجنة
بأن السنة هذه من ابتداءً املرصوفات، يف للنظارة السنوية اإليرادات استعمال يقرر
املستقبل. يف العمل يكون وهكذا املقبل، العام ملرصوفات السنة هذه إيرادات يخصص

املعارف وكيل
باشا أرتني يعقوب

رئاسة إىل املالية اللجنة من مذكرة مكررة: (ج) حرف ملحق (4)
٧٤ نمرة ٨٨ سنة يناير ١٦ بتاريخ النظار مجلس

املعارف نظارة وكيل سعادة رفعه تقريًرا النظار ملجلس تقدم بأن املالية اللجنة تترشف
األمريية املدارس تالمذة تدفعها التي املصاريف من املتحصلة املبالغ ضم بشأن العمومية،
بمبلغ لوندره اتفاقية يف تقدرت املصاريف هذه إن وحيث النظارة، هذه ميزانية عىل
سنويٍّا النظارة هذه مصاريف عىل يُضم أن من مانًعا املالية اللجنة ترى فال جنيه، ٥٠٠٠

جنيه. آالف الخمسة مبلغ عىل يزيد ما

الرئيس
زكي محمد
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سنة فرباير ٢ الخميس يوم املنعقدة جلسته يف النظار مجلس من ذلك عىل تصدق
.١٣٠٨ سنة األوىل جمادى ١٨٨٨ / ٣٠

النظار مجلس رئيس
نوبار

املالية نظارة من جواب ثانية: مكررة (ج) حرف ملحق (5)
بتاريخ العمومية املعارف وكيل السعادة لصاحب

٣٢١ نمرة ١٨٨٨ مارسسنة ١٢

إيرادات يف يزيد ما تعلية تطلبون وبها ،٨٨ سنة فرباير ١٣ الرقيمة سعادتكم إفادة وردت
للسنة التالية السنة مرصوفات يف الستعماله باألمانات، جنيه ٥٠٠٠ عن املعارف نظارة
النظار مجلس من عليه املصدق املالية اللجنة قرار إن وحيث فيها، الزيادة حصلت التي
هو إنما امليزانية، عىل يُضم ما بأن يقيض ١٨٨٨ سنة يناير ٢ بتاريخ املنعقدة جلسته يف
اإليرادات يف ال التالمذة تدفعها التي املرتبات يف أعني املدارس، إيرادات يف يزيد الذي املبلغ
عىل املالية توافق ال عليه وبناءً الذكر، آنفة املكاتبة من ذلك يعلم كما للنظارة، العمومية
املقبلة السنة يف املعارف ميزانية عىل يُضم بأن قرر قد النظار مجلس إن إذ هذا، طلبكم
إيرادات درج يمكن حتى التالمذة، مرتبات يف ٨٧ سنة يف حصلت التي الزيادة يوازي مبلغ

السنوية. الحسابات يف ومرصوفاتها النظارة،

املالية وكيل
بلوم

العمومية املعارف نظارة من صادر قرار (د): حرف ملحق (6)
للمدارس الداخيل القانون تنفيذ بشأن

املعارف ناظر
سنة سبتمرب ٧ بتاريخ املنعقدة الجلسة يف النظار مجلس قرره ما عىل االطالع بعد

الخديوية. الفخيمة الحرضة رئاسة تحت ١٨٩١

105



العام التعليم يف التام القول

آٍت: هو ما قرر
اآلتية: بالصورة للمدارس الداخيل القانون تنفيذ يصري األوىل: املادة

للمدارس الداخيل القانون (1-6)

الداخلية باألمور يتعلق فيما األول: الباب

املدارس نظار يف األول: الفصل

يف سيُذكر ما الخصائص من وله ناظًرا، يُسمى مدرسة حركة يدير موظف كل :١ بند
التالية. البنود

له تصدر التي والتعليمات واألوامر اللوائح جميع تنفيذ عن مسئول ناظر كل :٢ بند
إىل إدارتها أمر املوكول املدرسة سري لحسن املوصلة الطرق اتخاذ وعليه النظارة، من

عهدته.
وكيله. أو املعارف ناظر من إال تعليمات أو أوامر يتلقى أن املدرسة لناظر يجوز ال :٣ بند
يجوز فال ما، طلب أو شكوى املدرسة مستخدمي أو التالمذة من ألحد كان إذا :٤ بند

املدرسة. ناظر بواسطة إال النظارة إىل ذلك تقديم له
عىل وترتب إليه، تلتفت فال مبارشًة، النظارة إىل الشكوى أو الطلب ُوجه إذا أما :٥ بند

تأديبيٍّا. عقابًا الفاعل
يكن ولم إليه، يُقدم طلب أو شكوى كل النظارة يبلغ أن املدرسة ناظر عىل يجب :٦ بند
اللزوم عند مرفًقا أيام ثالثة ظروف يف البالغ هذا يكون بحيث فيه، الفصل حدوده من
من إليه تُقدم التي والتشكيات الطلبات يحفظ أن وعليه امللحوظات، من له يرتاءى بما
فأوًال، أوًال إليه تقديمها بحسب مسلسلة، نمرة عليها ويضع ملف، يف والضباط املدرسني
النظارة. إىل األوراق هذه تُرسل سنة كل آخر ويف فيها، تم ما الطلبات تلك عىل ويُكتب
الطلبات، أو الشكاوي من له تُقدم ما النظارة تبليغ يف قرص أو الناظر امتنع إذا :٧ بند
النظارة إىل يرفعها أن املدرسة مستخدمي أو املدرسني أو التالمذة من قدمها فلمن
يُعاقب ال وحينئذ الناظر، إىل طلبه أو شكواه تقديم تاريخ بها مبينًا البوستة، بواسطة

ذلك. عىل مقدمها
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الواحدة الفرقة فصول يف التعليم ووحدة انتظام من تحققه بعد املدرسة ناظر عىل :٨ بند
التعليم. يختصبطرق فيما يرونه بما العمل حرية للمدرسني يرتك أن الدراسية) (السنة
الدرس، من فراغه بعد للمدرس يبدي أن الحاجة دعت إذا املدرسة ناظر عىل :٩ بند
ذوي استشارة من أو التجارب من استفادها التي ملحوظاته التالمذة، حضور غري ويف

الخربة.
وحكمه قوله يكون حتى والوقار، الجد مسلك دائًما يسلك أن ناظر كل عىل :١٠ بند
أن يف دائًما يجتهد وأن واالعتبار، التوقري مسلك املدرسني مع يسلك وأن مطاًعا، نافذًا

لرؤسائهم. عليهم الواجب االحرتام عىل محافظني التالمذة تكون
طبق جدوًال مكتبية، سنة كل أول يف للنظارة يقدم أن املدرسة ناظر عىل :١١ بند
فصيل يف حصة كل ونهاية مبدأ فيه مبينًا الدروس، أوقات برتتيب ١ نمرة االستمارة
من الصيف وفصل أكتوبر، أول من يبتدئ الشتاء فصل أن باعتبار والصيف، الشتاء

أبريل. شهر أول
بفهرست مرفًقا (أ) حرف االستمارة حسب عىل دفرتًا املدرسة ناظر يتخذ :١٢ بند
مدرسته، تالمذة أسماء جميع عىل الدفرت هذا يشتمل الهجائية، الحروف عىل مرتب
اسم كل أمام ومبينًا فاألول، األول باملدرسة دخولهم تاريخ بحسب األسماء فيه يقيد
هو التي الدراسية والسنة وسنه خارجية، أو داخلية مجانًا، أو بمرصوفات كان إن
بقبوله، الصادر الديوان أمر ونمرة وتاريخ دخوله، وتاريخ وديانته، وجنسيته فيها،
أو أمره، ويلِّ واسم إقامته، ومحل وصفته، والده، واسم قبًال، فيها كان التي واملدرسة
أمر ونمرة وتاريخ الرفت، تاريخ أمامه يتأرش التلميذ رفت وعند شأنه، يف يخاطبه من

ذلك. عن الصادر الديوان
تحصل التي االمتحانات جداول مكتبية سنة كل يف للنظارة املدرسة ناظر يقدم :١٣ بند

املكتبية. السنة آخر ويف أشهر ثالثة كل يف
سري عن مفصًال تقريًرا سنة كل من يوليو شهر يف للنظارة يقدم أن وعليه :١٤ بند

املقبل. العام يف إدخالها لزوم يرى التي التحسينات وعن املايض، العام يف مدرسته
باستعمال جداول بشهر السنوية املسامحة حلول قبل للنظارة يقدم أن وعليه :١٥ بند

املسامحة. هذه مدة باملدرسة يبقون الذين التالمذة أوقات
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ذلك، رغبته عىل بناءً أو عقابًا تلميذ أي رفت النظارة من املدرسة ناظر طلب إذا :١٦ بند
أو خارجيٍّا كان إن التلميذ صفة بها مبينًا (ب) حرف استمارة عىل الطلب هذا ُكتب
ومحل وصفته، أمره، متويل أو أبيه، واسم مرتبات، له أو مجانًا، أو بمصاريف داخليٍّا

امللحوظات. من لديه وما إقامته،
أو أبوه عليه صدَّق إذا إال الرفت، طلب تلميذ أي من املدرسة ناظر يقبل ال :١٧ بند
باالستمارة مرفًقا النظارة إىل التصديق بهذا مشفوًعا الطلب يرسل وعندها أمره، ويل

(ب). حرف
ألن دراسية؛ شهادات إعطاء األحوال من حال أي يف املدرسة لناظر يجوز ال :١٨ بند
درجة عىل دالة شهادة إعطاء له يجوز وإنما غريها، دون بالنظارة خاص الحق هذا

وسببه. االنفصال وتاريخ باملدرسة، التلميذ عليها كان التي األخالق
إىل الحضور عىل قدرته بعدم املدرسني أحد من تذكرة املدرسة لناظر ورد إذا :١٩ بند
يف به بالتأشري اكتفى الغياب، للمعلم غ يسوِّ ما لديه وتحقق مرضه، لسبب املدرسة
أما املدرسني، من الغائبني لحرص الناظر، بطرف خاصيكون دفرت ويف الدروس، دفاتر
بمصلحة الطبي القومسيون إىل ذلك عن فيحرر ساعة، ٤٨ عن الغياب مدة زادت إذا
قومسيون إىل فيُحرر باألقاليم، كانت إذا وأما بالقاهرة، املدرسة كانت إذا الصحة،
السبعني املادة تقتضيه ما حسب عىل شفائه مدة وتقدير عليه للكشف الجهة، صحي
كان وإن الكشف، بهذا النظارة يعلن ثم إجازات، ٢ قسم مستخدمني ثالث فصل من
إخطار الناظر عىل وجب ساعة، وأربعني الثمانية وتجاوز املرض، غري لسبب التغيب
دروسه. لتأدية الغائب مقام يقوم من يعني أن األحوال هذه يف وعليه عنه، أيًضا النظارة
املدرسة، وربط ضبط واجبات بينهم يقسم أن ضباط بها التي املدرسة ناظر عىل :٢٠ بند
عنه. مسئوًال بعمله عامًلا منهم كل يكون حتى خصائصهم، من التي األخرى وأشغالها
يجوز املدرسة، عن خارًجا الراحة تستلزم حالته وكانت التالمذة أحد مرض إذا :٢١ بند
إىل يوم من املدرسة حكيم طلب عىل بناءً مرضية، بإجازة له يرصح أن املدرسة لناظر
ذلك كان إن التلميذ، عائلة طلب عىل بناءً عينها باملدة يرصح أن وله يوًما، عرش خمسة

منه. تحقق مهم ألمر
مخابرة عليه فيجب املدة، هذه عن تزيد الحالتني إحدى يف اإلجازة كانت إن أما

(ت). حرف االستمارة عىل بشأنها النظارة
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يجب بالخروج، التالمذة إىل املدرسة ناظر من تصدر التي الترصيحات جميع :٢٢ بند
املدرسة. ضابط إىل وصادرة منه، عليها وموقًعا بالكتابة تكون أن

فللناظر الحال، يف التالمذة عن انفصاله يستوجب مرض تلميذ أي عىل طرأ إذا :٢٣ بند
أهله. إىل يرسله أو الحكيم، حضور لحني يفصله أن

التي الطلبات مدرسته يف الدخول راغبي من يقبل أن املدرسة ناظر عىل :٢٤ بند
ختام عند وعليه القانون، هذا من ٨٢ البند يف املبينة الكيفية عىل لذلك يقدمونها
كشف لتحرير املدرسة مدريس من رئاسته تحت لجنة يشكل أن املتطلبني امتحان
الكشف وهذا بمرصوفات، يكونون والذين بمرتبات، أو مجانًا، يُقبلون الذين بأسماء
.٨٩ البند نص حسب يتحرر الذي االمتحان جدول بها يرفق بإفادة للنظارة يُرسل

شهر كل من والعرشين الخامس اليوم يف للنظارة يرسل أن املدرسة ناظر عىل :٢٥ بند
عليها. وملحوظاته وأسبابه، املدرسني غياب ببيان كشًفا

يف غيابه عند الناظر عن فينوب املدارس، إلحدى وكيل النظارة من تعني متى :٢٦ بند
الناظر. عىل فرضت التي الواجبات جميع عن مسئوًال ويكون اختصاصاته،

املدرسني يف الثاني: الفصل

التالية: لألحكام منقاد وهو مدرًسا، يُسمى فن أو علم بتدريس قائم موظف كل :٢٧ بند
حرية تمام فلهم بتعليمهم، املنوطون التالمذة تعليم عن مسئولون املدرسون :٢٨ بند
واللوائح الدروس مواد بجداول مقرر هو ما عىل املحافظة برشط التعليم، يف العمل

املدرسة. ناظر من لهم تصدر التي الكتابية والتنبيهات والتعليمات
فهموا أنهم من ليتحقق شفاًها؛ التالمذة امتحان من يكثر أن املدرس عىل يجب :٢٩ بند
تحريريٍّا يمتحنهم أن أيًضا وعليه ذلك، عىل درجات لهم ويضع جيًدا، فهًما الدروس

املدرسة. ناظر يعينها التي األيام يف مالحظته وتحت بحضوره
أوقات غري يف التحريرية االمتحانات أوراق يصحح أن بعد املدرس عىل يجب :٣٠ بند
يضع ذلك وبعد ونحوهما، والغلط السهو من منهم وقع ما للتالمذة يبني أن الدروس
باألوراق، يرفقها قائمة ويف االمتحان، ورقة عىل يستحقها التي الدرجة منهم لكل
تلميذ لكل خصويص ملف يف األوراق هذه الناظر ويحفظ املدرسة، لناظر ويسلمها

السنة. آلخر
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االمتحانات يف التالمذة درجات بها يقيد دفاتر عدة أو دفرتًا مدرس كل يتخذ :٣١ بند
إلخ. وسلوكهم التالمذة غياب فيها ويبني والتحريرية، الشفاهية

يعلمونها التي باللغة تالمذتهم مع يتكلموا أن األجنبية اللغات مدريس عىل يجب :٣٢ بند
ذلك. عىل التالمذة اقتدار بمجرد

سائر يف للتالمذة أنفسهم من يعطوا أن الفرصة سنحت كلما املدرسني عىل يجب :٣٣ بند
به. يقتدون حسنًا نموذًجا وسكناتهم حركاتهم وكافة وأفعالهم، أقوالهم

أو لها، مغاير بكالم أو لآلداب، مخالفة بهيئة تالمذته أحد من املدرس شعر إذا :٣٤ بند
التالمذة نظافة يراعي أن وعليه حاًال، الخصال تلك عن يمنعه أن فعليه بالسب، مشعر
وأن بينهم، واألدب النظام وجود عىل املحافظة كل يحافظ وأن املراعاة، تمام وقيافتهم
قبل أحسن، هي بالتي احرتامه إىل قلوبهم ويستميل يسوسهم، بها التي الطرق يستعمل
فللمدرس بالنظام، مخل أمر أحدهم من وقع وإذا ونفوذه، الناظر بكلمة يستعني أن
الدروس، دفرت يف منه وقع ما يكتب الدرس انتهاء وبعد حاًال، املكتب من يخرجه أن

كان. وجه ألي الدرس يرتك وال الحال، يف الناظر عنه أخرب بال، ذا األمر كان فإذا
البتداء املحددة الساعة قبل باملدرسة حارضين يكونوا أن املدرسني عىل يجب :٣٥ بند
منها يخرجون وال الدرس، وقت حل متى التالمذة قبل املكاتب فيدخلون دروسهم،
عنه، والتغيب الدرس من للخروج أحدهم اضطر وإذا التالمذة، سائر خروج بعد إال

الحال. يف الناظر بذلك فليخرب
يجوز وال التدريس، سوى ما بيشء الحصة أثناء يف يشتغلوا ال أن عليهم ويجب

املكتب. يف الدخان رشب لهم
أن فعليه املدرسة، إىل الحضور عن يمنعه قوي عذر املدرسني أحد عىل طرأ إذا :٣٦ بند
سدى. التالمذة زمن يضيع ال بحيث الالزمة، الوسائل ليتخذ غيابه؛ قبل الناظر يخرب
بتقسيم نسختني عىل جدوًال يحرر أن مكتبية سنة كل أول يف املدرس عىل :٣٧ بند
املراجعة وبعد للناظر، ويقدمهما املكتبية، السنة أشهر عىل وتوزيعها دروسه مجموع
عىل للسري املدرس بطرف واألخرى بطرفه إحداهما تحفظ منه، عليهما والتصديق

مقتضاها.
التالمذة، من جملة أو واحد تلميذ تعليم يف الوقت رصف للمدرس يجوز ال :٣٨ بند

السوية. عىل التالمذة جميع تعليم يف الوقت رصف عليه يجب بل اآلخرين، ويهمل

110



ملحقات

بند يف بها لهم املرصح العقوبات بغري تالمذته يؤدب أن املدرسني ألحد يجوز ال :٣٩ بند
القانون. هذا من ٦٧

وجود من والتحقق التالمذة أدراج يف التفتيش مداومة مدرس كل عىل يجب :٤٠ بند
أنها وليتأكد لهم، تُرصف التي التعليم أدوات من ذلك وغري بها، والكراريس الكتب
األدوات. هذه صيانة درجة األخالق نمرة يف يالحظ وأن ألجله، ُرصفت فيما اْستُْعملت
وقت واهتزازهم أصواتهم، رفع ومن الغوغاء، من التالمذة منع املدرس عىل يجب :٤١ بند
أحوال يف إال الدرس من بالخروج ألحدهم يُسمح وال ومذاكرتها، الدروس، مطالعة

استثنائية.
املحارضين، جميع عىل بتمامها ترسي املدرسني عىل املقررة األحكام كافة :٤٢ بند

التعليم. بأمر يُكلَّف ممن وغريهم واملساعدين
املعينني للمدرسني االنقياد تمام املدرسني ومساعدي املحارضين جميع عىل يجب :٤٣ بند

ملساعدتهم. هم

الضباط يف الثالث: الفصل

والربط، الضبط عموم عن مسئوًال ضابط كل يكون ضباط، بها التي املدارس يف :٤٤ بند
.٢٠ البند يف نُصَّ ما حسب وظيفته حدود عن يخرج أن بدون املدرسة، نظام وحفظ
يقع عما يخربه وأن الدقة، بغاية الناظر أوامر جميع ينفذ أن الضابط عىل :٤٥ بند
تقريًرا ويقدم تأخري، أدنى غري من الخطرية، والحوادث املهمة، األمور من باملدرسة

ذلك. الحال اقتىض إن بالكتابة
أو الجرس (بدقه املتبعة باإلشارات وانتهائها الحصص ابتداء عىل ينبه أن وعليه :٤٦ بند
ذلك. أشبه وما منه، والقيام والنوم، والتعداد واألكل الفسح أوقات عىل وكذلك نحوه)،
أيًضا يالحظ وأن أماكنها، نظافة من الدوام عىل يتحقق أن املدرسة ضابط عىل :٤٧ بند

واجباتهم. بتأدية السائرة الخدمة قيام
امللبوسات توزيع عىل املدرسة كاتب أو التوريدات أمني مع الضابط يتعاون :٤٨ بند
كاتب بها املوجود باملدارس وذلك التعليم، أدوات سائر من ذلك وغري والكتب والورق

أمني. أو
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التعيينات رصف ويحرض األصناف من املتعهدون يورده ما الضابط يالحظ :٤٩ بند
واليمكخانات. املطابخ أعمال ويتفقد للطباخني،

املدرسة ضابط مسئولية تحت يكونان النوم عنابر ومالحظة ليًال التالمذة خفر :٥٠ بند
الالئق، الوجه عىل الخدمة هذه تأدية يف همته ويبذل عنايته يوجه أن فعليه شخصيٍّا،

اللييل. الخفر يف التالمذة ونوبة للسهراوات دفرتًا يتخذ وأن
ناظر من يتحرر الذي الجدول تنفيذ دقة بكل يالحظ أن النوبتجي الضابط عىل :٥١ بند

اللييل. الخفر برتتيب املدرسة
حضور إىل يلتفت وأن الطبيب، عيادة وقت يحرض أن املدرسة ضابط عىل يجب :٥٢ بند
دقة، كل بغاية الطبية األوامر وتنفيذ العيادة، هذه يف التالمذة من مريًضا كان من
االسبتالية إىل أو املدارس شفاخانة إىل أو أهله، إىل املريض إرسال الحال اقتىض وإذا

املقصود. املكان إىل ليوصله الخدمة أحد مع يرفقه أن عليه تعني الكربى،
املعينة، األوقات يف صباًحا الخارجية التالمذة حضور يراقب أن الضابط عىل :٥٣ بند

أهاليهم. بذلك يعلم حتى متأخرين حرضوا الذين عىل الناظر وينبه
التالمذة حضور بنفسه يراقب أن الناظر فعىل ضباط، بها ليس التي املدارس وأما

صباًحا.
أمره ويلَّ أو أهله يعلن أن التالمذة من تلميذ استقطاع حالة يف الضابط وعىل
شهادة بيده يكن ولم املدرسة، إىل ذلك بعد التلميذ عاد فإذا الناظر، من ممضاة بإفادة
الضابط يقبله فال أهله، من تذكرة أو لناظرها، معلوم طبيب من أو املدرسة طبيب من
تالمذة وأما تأخريه، سبب عىل تدل تذكرة أو شهادة إلحضار يردُّه بل الناظر، أو
أن فعليه املحدد، الوقت يف صباًحا الحضور عن أحدهم تأخر إذا العالية، املدارس
حالة يف أما صحتها، له تحققت إذا يقبلها الذي املدرسة ناظر إىل تأخريه أسباب يبدي

عموًما. التالمذة من تُطلب التي الشهادات يقدموا أن فعليهم الغياب،
عما املدرسة ناظر إخبار يلزمه بل التالمذة، عىل عقابًا يرتب أن للضابط يجوز ال :٥٤ بند
التي العقوبات جميع استيفاء مالحظة وعليه املكاتب، خارج الهفوات من منهم يقع
املدرسة. ناظر من أو املدرسني من صادرة كانت سواء دقة، كل بغاية عليهم تُرتب

كل لحسم الفسح، أثناء يف التالمذة بنفسه يالحظ أن املدرسة ضابط عىل يجب :٥٥ بند
إلرشادهم الطعام تناول أثناء يرافقهم وأن األدب، حد عن يخرج أو بالنظام، يخل ما

العادات. من الجميل إىل
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مرصية) مدارس (اسم عليها املنقوش األزرَّة نزع يالحظ أن املدرسة ضابط عىل :٥٦ بند
املدرسة. من رفته تقرر تلميذ كل من

الناظر يكن لم ما مطلًقا، بالخروج التالمذة ألحد يرصح أن للضابط يجوز ال :٥٧ بند
مسئوليته، تحت الحالة هذه يف الترصيح يكون بحيث مهم، ألمر الترصيح وكان غائبًا،

حضوره. بمجرد به الناظر يخرب أن وعليه
املوجودة التالمذة دواليب األوقات غالب يف يفتش أن املدرسة ضابط عىل يجب :٥٨ بند
يف الناظر أخرب ترتيبها، يف مهمًال أو نظافتها يف مقًرصا أحدهم وجد فإن بالعنابر،

جزاء. عليه يرتتب إهمال كل عن الحال

التالمذة يف الرابع: الفصل

النوم وعنابر واألكل املذاكرة ومحالت املكاتب، يف يدخلوا أن التالمذة عىل يجب :٥٩ بند
لذلك. املحددة األوقات يف واالنتظام السكون من غاية عىل وهم

ويف بل املذكورة، املحالت من خروجهم حال يف ذلك يالزموا أن أيًضا وعليهم :٦٠ بند
العموم. عىل حركاتهم سائر

غاية يف الدروس ومحالت بالعنابر وأدراجهم دواليبهم يجعلوا أن التالمذة عىل :٦١ بند
الرتتيب. وحسن النظافة من

التباعد كل يتباعدوا وأن املكاتب، يف مواضعهم يغريوا ال أن التالمذة عىل يجب :٦٢ بند
املدرس وجه وإذا ومذاكرتها، الدروس مطالعة وقت أصواتهم يرفعوا وال الغوغاء، عن

واقًفا. يقوم أن عليه وجب ألحدهم، سؤاًال
يشري أو فاحشة، بألفاظ أو الئق، غري بكالم يتفوه أن التالمذة من ألحد يجوز ال :٦٣ بند
من غريهم من أو التالمذة من كان سواء ألحد، واألدب الحشمة حد عن خارجة بإشارة
شديًدا. عقابًا يُعاقب القبيل هذا من أمر منه وقع ومن وخدمتها، املدرسة مستخدمي
املسامحات أوقات غري يف املدرسة عن يتغيب أن التالمذة من ألحد يجوز ال :٦٤ بند
التلميذ. أهل طلب عىل مبني املدرسة ناظر من محرر بإذن إال ،١١٩ البند يف املقررة

أيام يف منها خروجه بعد املدرسة إىل الحضور عن يتأخر داخيل تلميذ كل :٦٥ بند
فيها مبينًا بأمره، قائًما يكون ممن أو أهله من شهادة يحرض أن يلزمه اإلجازات
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بذلك، عائلته تُْخرب الشهادة هذه يحرض لم وإن التأخري، عىل حملته التي األسباب
التأخري. سبب منها ويُطلب

إذا بحيث وخارجها، املدرسة داخل حسنًا مسلًكا يسلكوا أن التالمذة عىل يجب :٦٦ بند
أمرها النظارة تصدر حميد، غري عمًال عمل أو لألدب مغايرة محالت يف أحدهم ُوجد

املدرسة. ناظر طلب عىل بناءً برفته،
الخدامني. مخالطة للتالمذة مطلًقا يسوغ ال :٦٧ بند

والربط بالضبط يتعلق وما التأديبية العقوبات يف الخامس: الفصل

من عىل تُرتب التي العقوبة درجات أما جسديٍّا، عقابًا التالمذة معاقبة ممنوع :٦٨ بند
اآلتي: الوجه عىل فتكون والثانوية، االبتدائية املدارس تالمذة من واجباته أداء يف يقرص

بالوقوف يأمره أن فللمدرس الدرس، وقت يف خفيفة هفوات التلميذ من وقع إذا (أ)
التخت. بني من يخرجه أو تختته أمام

اآلتية: بالكيفية فيُعاقب جسيمة، هفوات التلميذ من وقع إذا (ب)
منفرًدا. يُوبَّخ أوًال:

الفصل. تالمذة بحضور جهًرا يُزجر ثانيًا:
يعمله. بعمل تكليفه مع الفسحة من يُحرم ثالثًا:

يعمله. بعمل تكليفه مع الدروس انتهاء بعد باملدرسة يُحجز رابًعا:
األكل. أوقات يف فقط واملاء الخبز له يُعطى خامًسا:

التالمذة. جميع بحضور يُزجر سادًسا:
يعمله. بعمل تكليفه مع الفسح أيام يف يُحجز سابًعا:

خروج بعد باملدرسة حجزه مع الفسح، مدة يف أيام أربعة إىل يوم من يُحبس ثامنًا:
يعمله. بعمل وتكليفه الغروب، إىل التالمذة

أيام. ثمانية إىل يوم من مؤقتًا املدرسة من طرده تاسًعا:

للمدرس ويجوز العقوبات، هذه بجميع التالمذة معاقبة املدرسة لناظر يجوز :٦٩ بند
يُكلف الثالثة الحالة أن غري األول، الثالثة األحوال يف تدوَّن ما مقتىض عىل يعاقبهم أن
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باآلداب يخل ما التالمذة من وقع وإذا املدرسة، لناظر وتبليغها بتنفيذها، الضابط
الالزم. العقاب لرتتيب املدرسة لناظر ذلك يبلغ أن الضابط فعىل الفرق، خارج

األكثر، عىل متوالية أيام أربعة مدة بالحبس مرة أول يف التالمذة أحد ُعوقب وإذا
عنه املنصوص املؤقت بالطرد ُعوقب العقاب، هذا نفس يستوجب آخر أمر منه ووقع
ناظر طلب عىل بناءً النظارة، من يصدر بأمر إال التلميذ رفت يجوز وال ،٦٨ بند يف

املدرسة.
يوًما عرش خمسة مدة مقبولة أعذار بدون التالمذة من املدرسة عن ينقطع من كل :٧٠ بند
وتراءى التعليم، بسري يرض بحيث متعددة، أوقات يف االستقطاع منه يتكرر أو متتالية،
رفته فللنظارة عليه، اشتملت ما صحة يف مشكوك يحرضها التي الشهادات أن للناظر

املدرسة. ناظر طلب عىل بناءً
اآلتي: الوجه عىل تكون العالية املدارس يف العقوبة درجات :٧١ بند

منفرًدا. التلميذ توبيخ أوًال:
فصله. تالمذة أمام توبيخه ثانيًا:

ذوي من التلميذ كان وإذا أيام، ثمانية تتجاوز ال مدة املدرسة عن مؤقتًا إبعاده ثالثًا:
بأمر مجانًا كونه من أو املرتب، من للمدرسة عودته عند يُحرم اِنيِّني امَلجَّ أو املرتبات
بمرتبات كان من إن أي: املدرسة، ناظر إخبار عىل بناءً املعارف، نظارة من يصدر

بمرصوفات. يُجعل مجانًا كان ومن مجانًا، يُجعل
املدرسة. من رفته رابًعا:

الحكومة. مدارس سائر يف التعليم من وحرمانه رفته خامًسا:
بتأدية يخل من عىل العقاب ترتيب نظارها وكذلك املدارس، هذه ووكالء ملدريس :٧٢ بند
العقاب أما ،٧١ بند من األولني الوجهني يف ذُكر ما مقتىض عىل التالمذة، من واجباته
للنظارة فيه فالحق الرفت وأما وحده، املدرسة ناظر حدود من فهو منه الثالث بالوجه

غريها. دون
ُعوقب من كل عن حربية، أو كانت ملكية الحكومة مدارس جميع النظارة تعلن :٧٣ بند
الحكومة، مدارس سائر يف التعليم من الحرمان عليه يرتتب الذي بالرفت التالمذة من

إحداها. يف االلتحاق له يتيرس ال حتى

115



العام التعليم يف التام القول

مخصوص. دفرت يف السلوك درجات عىل تأثري لها التي العقوبات تسجيل يجب :٧٤ بند
أو أداؤه عليه يجب فيما ضباطها أو مدرسيها أو املدارس وكالء أحد أهمل إذا :٧٥ بند

أقرانه. بحضور أو انفراده عىل إنذاره فللناظر وظيفته، حد تجاوز
من تقصري أو إهمال، منه يقع من ردع يف الزجرية الطرق هذه تكِف لم إذا :٧٦ بند
وسلطته نافذة كلمته تكون أن ينبغي الذي املدرسة ناظر فعىل غريهم، أو املدرسني،
أمام محاكمته أو ملعاقبته، النظارة يخابر أن إدارته تحت يكون من جميع عند محرتمة
من ٣ فصل من ١ قسم من بعدها وما «٣٥» املادة تقتضيه ما بحسب التأديب، مجلس

املايل. القانون
العمال) هيئة عن (الخارجني السائرة الخدمة يعاقب أن املدرسة لناظر يجوز :٧٧ بند
النظارة إخطار وعليه الخدمة، من يرفتهم أو أيام، عرشة إىل يوم من استحقاقهم بقطع

فوًرا. األحوال هذه يف

باملدارس التالمذة قبول يف الثاني: الباب

جنسيتهم إىل نظر بال بها، التالمذة جميع لقبول معدة املرصية الحكومة مدارس :٧٨ بند
السنة تالمذة مع الدروس لتلقي كفئًا يكونوا أن قبولهم يف يُشرتط وإنما ديانتهم، أو
نجاحهم. درجة يعطلون وال يعيقون ال بحيث فيها، الدخول يريدون التي الدراسية

إذا األوىل، الدرجة من التي االبتدائية املدارس من األوىل السنة يف تلميذ أي يُقبل ال :٧٩ بند
األربع يتجاوز من فيها يبقى وال سنوات، عرش عن زاد أو سنوات، سبع عن سنه نقص
التجهيزي) (التعليم الثانوية املدارس من األوىل السنة يف كذلك يُقبل وال سنة، عرشة
سن يتجاوز من املدارس هذه يف يبقى وال سنة، عرشة إحدى من أقل سنه كان من

عرشة. التاسعة
يف املقرر السن يف كان من إال العالية واملدارس الخصوصية املدارس يف يُقبل وال :٨٠ بند

املدارس. هذه قوانني
الفتتاح التاليني الشهرين خالل يف إال يكون ال االبتدائية املدارس يف التالمذة قبول :٨١ بند
ترصيح عىل بناء مريية أخرى مدرسة من املنقولون التالمذة أما سنة، كل يف الدروس
واتضاح امتحانهم، بعد الفصول عىل وتوزيعهم السنة، أثناء يف قبولهم فيصري النظارة،

كفاءتهم.
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املدرسة إىل بذلك طلبًا يقدم أن تلميذًا املدارس يف الدخول يرغب من كل عىل :٨٢ بند
ومحل وصناعته، أمره، متويل أو أبيه واسم ولقبه، اسمه مبينًا فيها، االلتحاق الراغب
مقامها، تقوم ورقة أو الوالدة بتذكرة مرفًقا (د)، حرف االستمارة حسب عىل سكنه،

االختصاص. جهة من عليها مصدًقا
املبتدئون األطفال فيُقبل ذلك ومع بامتحان، إال املدارس بإحدى تلميذ يُقبل ال :٨٣ بند

األوىل). (السنة االبتدائية املدارس من األخرية الفرق يف امتحان بدون
أن فعليه االبتدائية، األخرى سنني الثالث فرق إحدى يف الدخول يرغب من أما
لكل ويحدد الغرض، لهذا املدرسة ناظر يعينها لجنة أمام خصوصية امتحانات يؤدي

امتحانه. تاريخ تلميذ
التجهيزي) (التعليم الثانوية املدارس من األوىل السنة فرق يف الدخول راغبي عىل :٨٤ بند
األمريية. الثانوية باملدارس القبول المتحان الخصوصية الالئحة يف تقرر ما يتبعوا أن
أن الثانوية، باملدارس ألخرى سنني الثالث فرق إحدى يف الدخول طالبي عىل :٨٥ بند

الثانوية. باملدارس للقبول الخاص االمتحان النجاح مع أدُّوا أنهم عىل يربهنوا
يعينها املدرسة، مدريس من لجنة أمام خصوصية امتحانات يؤدوا أن أيًضا وعليهم

امتحانه. تاريخ تلميذ لكل ويحدد الناظر،
امتحانات من و٨٥ ٨٣ البندين يف عنها املنوَّه الخصوصية االمتحانات ترتكب :٨٦ بند
التي السنة عىل السابقة السنني يف تدريسها املقرر املواد جميع يف وشفاهية تحريرية

بها. االلتحاق الطالب يريد
الخاص ١٠٩ البند يف املبني املتوسط عىل االمتحانات هذه يف يتحصل لم من :٨٧ بند

مقبوًال. يُعد وال طلبه، يُرفض االنتقال بامتحان
أن له ليس املدرسة يف بقبوله تسمح التي الدرجات عىل يحصل تلميذ كل :٨٨ بند
دخوله طلب إذا ولكن فيها، املمتحن الدراسية السنة نفس يف مطلًقا امتحانًا يستأنف
درجات من يتضح ولم موافًقا، سنه وكان ألجلها، امتحن التي الفرقة من أدنى فرقة يف

طلبه. إىل فيُجاب االمتحان، يف استعداده عدم األول امتحانه
باملدرسة، قبولهم الالئق التالمذة عن جدول يُعمل االمتحان هذا انقضاء بعد :٨٩ بند
هذا عىل االمتحان أعضاء ويوقع بهم، املختصة وامللحوظات درجاتهم فيه ويتبني

املدرسة. ناظر بمعرفة للنظارة ويُرسل الجدول،
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كل يف يُفتح امتحان بواسطة إال العالية املدارس يف التالمذة دخول يجوز ال :٩٠ بند
عىل ويجب الخصوصية، قوانينها يف املقررة واملواعيد اإلجراءات بحسب سنويٍّا مدرسة
من الثانوية الدراسة شهادة عىل حائزين يكونوا أن املدارس هذه يف الدخول طالبي

املعارف. نظارة
يف األول الشهر يف وذلك النظارة، من يصدر بقرار االمتحانات هذه أيام تعني :٩١ بند
أسبوع كل يف واحدة مرة الرسمية بالجريدة يُنرش القرار وهذا السنوية، املسامحة زمن

بتمامها. املسامحة مدة أثناء األقل، عىل
ويكون عرشين إىل صفر من تختلف درجات بواسطة االمتحانات نتائج تُعني :٩٢ بند

اآلتي: الوجه عىل ترتيبها

عدم صفر

أدنى و٤ و٣ و٢ ١
دون و٨ و٧ و٦ ٥
وسط و١١ و١٠ ٩
موافق و١٤ و١٣ ١٢
عاٍل و١٧ و١٦ ١٥
أعىل و١٩ ١٨
فائق ٢٠

املدارس، حكماء أحد بمعرفة مدرسة بأية التالمذة من يُقبل من عىل يُكشف :٩٣ بند
له سبق يكن لم إذا الجدري تطعيمه ويجب الصحية، حالته الكشف يف ويتوضح

بذلك. شهادة يحرض لم أو التطعيم،
فيها، قبوله تقرر التي املدرسة دفاتر يف اسمه يَُقيَّد أن قبل تلميذ كل عىل يجب :٩٤ بند
أن ينبغي الذي أمره، ويل أو أبيه من (ه) حرف االستمارة حسب عىل تعهًدا يقدِّم أن
سلوك مراقبة نفسه عىل املتعهد فيه يأخذ املدرسة، مركز به الذي البلد يف موجوًدا يكون
ويُعطى انقطاعه، عند املدرسة يخرب وأن وغريها، املسامحات أثناء الخارج يف التلميذ
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بالقانون عارف بأنه التعهد هذا يف يرصح أنه كما إليها، عودته عند شهادة التلميذ
التلميذ. بأمر يتعلق فيما ألحكامه ومنقاد للمدارس، الداخيل

السنة أثناء يف تحصل التي االمتحانات يف الثالث: الباب
آخرها يف تحصل التي العمومية االمتحانات ويف

نهاية يف أعني السنة، يف مرات ثالث يقدم أن فرقة كل يف مدرس كل عىل يجب :٩٥ بند
بالتعليم، تختص إحداها درجات، ثالث تلميذ لكل فيه يعطي كشًفا شهور، ثالثة كل

واملواظبة. بالدقة والثالثة باألخالق، والثانية
فيه يوضح جدول، شهور ثالثة لكل السنة، يف جداول ثالثة يحرر أن الناظر وعىل

فيها. تغيري أدنى بدون السابقة، الفقرة يف املبينة الدرجات
بكل تحريره يصري شهور ثالثة كل يف يحصل الذي التالمذة ترتيب جدول :٩٦ بند

تدريسها. الجاري العلوم يف والشفاهية التحريرية االمتحانات بعد مدرسة
آخر يف يحصل الذي العمومي االمتحان هو األخرية أشهر الثالثة (وامتحانات

.(٩٩ البند يف املنصوص حسب املكتبية، السنة
واالمتحان التحريري، االمتحان درجة متوسط هي علم لكل تُعطى التي والدرجات

العلم. لهذا الشفاهي
جميع من ذلك يف أُعطيت التي الدرجات متوسط هي املواظبة درجة أن كما

املدرسني.
التي الدرجات عىل االطالع بعد الناظر فيقدرها (األخالق)، السلوك درجة أما

والضابط. املعلمون أعطاها
الناظر ويؤرش املدرسة، من التلميذ يُطرد فأقل، ثمانية األخالق درجة كانت فإن

النظارة. عىل األمر ويُعرض الجدول، يف اسمه أمام بذلك
متوسط هي الجدول، يف مقتضاها عىل التالمذة ترتيب يصري التي والدرجات

أيًضا. املواظبة ودرجة األخالق، ودرجة العلوم، درجات جميع
ما به موضًحا التالمذة، برتتيب امتحان كل جدول النظارة إىل الناظر يرسل :٩٧ بند

امللحوظات. من له يرتاءى
حرمانه وجب ،١٤ عن درجاته متوسط نقص بمرتبات أو كان مجانًا تلميذ كل :٩٨ بند
رشعي. عذر أو محقق مرض عن ناشئًا النقص ذلك كان إذا إال املرتب، أو املجانية من
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درسوها التي املواد يف العمومي االمتحان التالمذة تُمتحن مكتبية سنة كل آخر يف :٩٩ بند
السنني علوم بعض بإعادة يقيض الدروس مواد جدول كان وإذا السنة، هذه أثناء
تحريرية االمتحانات هذه وتكون أيًضا، العلوم هذه يف التلميذ امتحان يجب املاضية،

وشفاهية.
تعليم، أي عن شهادة أو نهائية شهادة إعطاء االمتحان من الغرض كان إذا :١٠٠ بند

بها. املختصة اللوائح ذلك يف فيتبع
القرآن وامتحان الشفاهي، القسم يف داخًال والرسم الخط امتحان يكون ال :١٠١ بند
جميع عىل ذلك يف درجته للتلميذ يُعطى أن وينبغي شفاهيٍّا، إال يكون ال الرشيف

كلها. السنة مدة يف عملها التي األعمال
والشفاهي التحريري االمتحانني يف التلميذ نالهما اللتني الدرجتني متوسط يُؤخذ :١٠٢ بند
التلميذ استحقها التي الدرجة أنه يُعترب املتوسط وهذا التعليم، فروع من فرع كل يف

الفرع. ذلك يف
يبدو ما بها يوضحوا أن لهم ويجوز االمتحانات، جداول عىل املمتحنون يوقع :١٠٣ بند

املعارف. لنظارة تُبلَّغ امللحوظات وهذه التالمذة، تعليم عن امللحوظات من لهم
أعطاها التي الدرجات حسب عىل بالعلوم يختص فيما التالمذة ترتيب يكون :١٠٤ بند

املكتبية. السنة أثناء تلميذ كل عليها ل تََحصَّ التي الدرجات ومتوسط املمتحنون،
وأخالقه، سريه عىل تدل نهائية، درجة تلميذ لكل املدرسة ناظر يعطي :١٠٥ بند

املكتبية. السنة أثناء يف نالها التي الدرجات متوسط حسب عىل ومواظبته
والثانوية، االبتدائية املدارس من تليها التي الفرقة إىل فرقته من تلميذ ينتقل ال :١٠٦ بند
تنقص ولم فوق، فما ١٢ مقداره العلوم جميع يف متوسط عىل حاصًال كان إذا إال
العربية اللغة من كل يف درجاته تكن ولم ،١٢ عن واملواظبة األخالق من كل يف درجته
هذه عدا فيما ٨ من أقل وال ،١٢ من أقل والجغرافية الرياضية والعلوم األجنبية واللغة

العلوم.
التي االمتحانات يف والثانوية االبتدائية املدارس تالمذة من يحرض لم من كل :١٠٧ بند
يجب قهرية، حالة أو محقق، ملرضشديد منها أعىل إىل فرقته من انتقاله منها الغرض
بمعرفة باملدارس، الدروس وافتتاح العمومية، املسامحة من التالمذة عودة عند امتحانه
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قومسيون يف كانوا ممن اإلمكان بقدر أعضاؤها ويكون املدرسة، ناظر يعينها لجنة
املدرسة. لهذه العمومي االمتحان

التعليم من كل يف واحدة مرة من أكثر الدروس إعادة تلميذ ألي يجوز ال :١٠٨ بند
استثنائية أحوال يف إال العايل، والتعليم الخصويص، والتعليم الثانوي، والتعليم االبتدائي،
التصيح هذا يف ويُراعى املدرسة، ناظر لها يبديه ما عىل بناء املعارف، نظارة بها ترصح

.٧٩ البند يف نُصَّ ما

عمومية أحكام الرابع: الباب

املرصوفات بدفع القيام املرصوفات ذوي التالمذة أمور وأولياء أهايل عىل يجب :١٠٩ بند
اآلتية: املواعيد يف أقساط ثالثة عىل سنويٍّا عليهم املقررة

التالمذة قبول عند أو املكتبية، السنة أول يف الدروس افتتاح عند األول: القسط
املستجدين.

يناير. شهر أول يف الثاني: القسط
أبريل. شهر أول يف الثالث: القسط

بتمامه، القسط قيمة دفع عليه يجب قسط أي مدة يف باملدرسة تلميذ دخل إذا :١١٠ بند
أو كله دفعه؛ ما اسرتداد يف حق له يكون فال كان سبب بأي املدرسة عن انفصل وإذا

بعضه.
عائلته وتُخرب باملدرسة، يُقبل ال ميعاده حلول عند القسط يدفع لم تلميذ كل :١١١ بند
ذلك دفع مليعاد التالية يوًما عرش الخمسة مسافة يف القسط، بدفع يَِف لم وإذا بذلك،

ذلك. بعد بها قبوله يجوز وال رفته، النظارة من املدرسة تطلب القسط،
يف نُقل الذي القسط يدفع أن عليه داخليٍّا يكون أن خارجي تلميذ طلب إذا :١١٢ بند
خارجيٍّا يكون أن داخيل تلميذ طلب إذا وكذا خارجي، وهو دفعه ما له ويُحسب أثنائه،

داخيل. وهو دفعه ما له يُحسب
املواسم ويف األضحى، وعيد الفطر، عيد أيام ويف الجمع، أيام يف التالمذة تُسامح :١١٣ بند
املعارف ناظر ويعني الرشيف، املحمل ورجعة طلعة ويومي النسيم، شم مثل العمومية
التي السنوية املسامحات وكذا ومدتها، العمومية، املواسم إجازات تاريخ سنة كل يف

السنة. آخر امتحانات عقب تكون
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ناظر من بترصيح إال السبب، كان مهما املدارس يف الدخول لألجانب يُسوغ ال :١١٤ بند
الناظر. غياب عند ضابطها من أو املدرسة

يف ٢ نمرة االستمارة حسب عىل أسبوعية للنظارة ترسل أن مدرسة كل عىل :١١٥ بند
والغائبني. املوجودين التالمذة عدد بها مبينًا األسبوع، من يوم أول

يف تدون ملا مخالًفا املدارس بداخلية املتعلقة واملنشورات اللوائح من يكون ما :١١٦ بند
الغيًا. يُعترب القانون هذا

القرار. هذا تنفيذ النظارة عربي قلم عىل الثانية: املادة

١٨٩١ سنة سبتمرب ١٣٠٩ / ١٣ سنة صفر ١٠ يف تحريًرا
املعارف ناظر
زكي محمد

االبتدائية الدراسة شهادة (ه): حرف ملحق (7)

٣١٠ سنة الحجة ٩٣ / ١٧ سنة يوليو أول السبت يوم يف أنه العموم لدى معلوًما ليكن
اآلتية: املدن يف االبتدائية الدراسة شهادة إعطاء امتحان سيحصل له التالية واأليام

ورشيد. ودمنهور وطنطا إسكندرية مدارس لتالمذة التني رأس بمدرسة إسكندرية: أوًال:
وإسنا وقنا وسوهاج واملنيا أسيوط مدارس لتالمذة األمريية باملدارس أسيوط: ثانيًا:

وأصوان.
األخرى. الحكومة مدارس لتالمذة النظارة بديوان القاهرة: ثالثًا:

أية أمام االمتحان أداء يف فمخريون الحكومة، مدارس من ليسوا الذين الطلبة أما
أسيوط. أو إسكندرية أو بالقاهرة سواء املذكورة اللجان من لجنة

إن بحيُث بيانها، اآلتي لذلك املسنونة الالئحة مقتىض عىل سيكون االمتحان وهذا
سيكون التي اللجنة مركز إىل ينتقلون الذين األمريية املدارس من مدرسة كل تالمذة
كان سواء مدرستهم، قبل من بمندوب باستصحابهم النظارة ستتكفل فيها، امتحانهم
اللجنة، مركز يف واإلقامة واإلياب الذهاب مدة يف وذلك ذاته، املدرسة ناظر أو خوجاتها أحد
مصاريف كانت سواء املندوبني، أولئك مصاريف بدفع ستقوم — النظارة أي: — أنها كما
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لتأدية إقامتهم مدة التالمذة لهؤالء الالزم املأكل مصاريف وكذلك سفرية، بدل أو انتقال
املشكلة اللجنة أمام االمتحان سيؤدون التي املدرسة بمحل يكون مبيتهم وكذلك االمتحان،
البحر وابورات أو الحديد بالسكة انتقالهم أجر يف للتالمذة الالزمة املصاريف أما بها،
الحديد السكة إن حيُث املقررة، األجرة نصف باعتبار أهليهم طرف عىل تكون فقط التي

اآلخر. بالنصف سمحتا كوك وقومبانية
يقدم أن االبتدائية، الدراسة شهادة لنوال االمتحان هذا يف الدخول يرغب من فعىل
االستمارة عىل كتابته يلزم ما يكتب وأن قروش، ثالثة فئة من تمغة ورقة عىل بذلك طلبًا
هاتان وتُقدم طلبه، عىل بناءً منها نسخة له وتُعطى بالنظارة، املوجودة الخصوصية
٣١٠ سنة القعدة ذي ٩٣ / ١٦ سنة يونيو أول يوم قبل النظارة سكرتارية إىل الورقتان

الطلبات. لقبول تحدد ميعاد آخر هو الذي
رسوم نظري قرًشا ٢٥ مبلغ عينه الوقت يف السكرتارية لقلم يدفعوا أن الطالبني وعىل
إىل يَُردُّ ال الذي مقدًما، املذكور املبلغ دفع من إال االمتحانات يف يُقبل ال بحيث االمتحان،
باملدارس اآلن املوجودون املجانيون التالمذة دفعه من ويُعفى األحوال، من بحال صاحبه
الساعة يف اللجان لجنة إىل الحضور عن أسماؤهم املقيدة الطلبة من يتأخر ومن األمريية،
يف يُقبل ال ٣١٠ سنة الحجة ٩٣ / ١٧ سنة يوليو أول يوم من صباًحا، دقيقة و٣٠ ٧
شهادة إلعطاء ٩٣ سنة بحر يف ثاٍن امتحان يحصل لن أنه العموم علم يف وليكن االمتحان،

االبتدائية. الدراسة

٩٣٠ سنة أبريل ٣١٠ / ٢٦ سنة شوال ٩ يف تحريًرا
العمومية املعارف ناظر
رياض مصطفى

االبتدائية الدراسة شهادة إلعطاء االمتحان بتقرير (تتعلق الئحة (1-7)
االمتحان) لجنة سري وكيفية

عمومية أحكام

الشهادة وتُسمى االبتدائية، للدراسة خصويصسنوي امتحان عمل تقرر قد األوىل: املادة
اآلن من تلميذ ألي غ يُسوَّ ال االبتدائية، الدراسة شهادة االمتحان هذا عقب تُعطى التي
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من العميل القسم يف وال الصنائع، مدرسة يف وال الثانوية، املدارس يف الدخول فصاعًدا
املتعلقة الالئحة بمقتىض أنه كما املذكورة، الشهادة حائًزا كان إذا إال الزراعة، مدرسة
٩٢ / ١٤ سنة ديسمرب ٤ يف العايل األمر عليها الصادر امللكيني املستخدمني بتعيني
الصغرية الوظائف يف عليها حاصل هو من استخدام يكون ،١٣١٠ سنة األوىل جمادى

الالئحة. هذه يف املبينة الرشوط حسب عىل
عن الرسمية الجريدة يف ويُعلن مكتبية، سنة كل آخر يف االمتحان يحصل الثانية: املادة
ميعاده حلول قبل وذلك االمتحان، لجان فيها تنعقد التي املحال وعن حصوله، تاريخ

األقل. عىل بشهرين
أخرى مرة انعقادها يجوز وال السنة، يف واحدة مرة االمتحان لجنة تنعقد الثالثة: املادة
واحد. آن يف طلبة عدَّة أو طالب االمتحان كان سواء السبب، كان مهما السنة، أثناء يف
تلقوا سواء الطالبني، جميع االبتدائية الدراسة شهادة امتحان يف يُقبل الرابعة: املادة

عائلتهم. يف أو أجنبية أو أمريية بمدرسة دروسهم
ورقة عىل بذلك طلبًا يقدِّم أن االمتحان هذا يف الدخول يرغب من كل عىل الخامسة: املادة
الخصوصية االستمارة عىل كتابته يلزم ما يكتب أن وعليه قروش، ثالثة فئة من تمغة
الورقتني هاتني ويقدم طلبه، عىل بناء منها نسخة له تُعِطي التي بالنظارة املوجودة

بشهر. االمتحان افتتاح يوم قبل املعارف نظارة سكرتارية إىل
لجان إىل تنقسم منها لجنة كل االمتحان، لجان املعارف نظارة تعني السادسة: املادة
اللجان هذه من كل إىل ويُعهد األقل، عىل عضوين من منها واحد كل وتركب فرعية

التعليم. فروع من فرع يف االمتحان الفرعية
االمتحان، أودة يف داموا ما بعضهم، مع التكلم االمتحان لطالبي يسوغ ال السابعة: املادة
يُطرد االمتحان تأدية يف التحايل أو الغش استعمل طالب وكل تحريريٍّا، أو كان شفاهيٍّا

حاًال.
ما معنى االمتحان طالبي املراقبون أو اللجنة رئيس يُفِهم االمتحان، عند الثامنة: املادة

الالئحة. هذه من السابعة املادة تضمنته
والشفاهية. التحريرية االمتحانات أود يف الدخول املمتحنني لغري يجوز ال التاسعة: املادة
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االمتحان مواد

وشفاهية. تحريرية اختبارات من االمتحان يرتكب العارشة: املادة
املصدق االبتدائية الدروس بروجرام يف بالتفصيل مبينة فهي االمتحان مواد أما

.٩٢ سنة أغسطس ١٣١٠ / ٧ سنة محرم ١٤ بتاريخ الصادر النظارة بقرار عليه
وهي: اآلتية املواد عىل التحريرية االختبارات تشتمل عرشة: الحادية املادة

اإلجابة مدة
األيام أسماء العلوم إىلأسماء من

س ق س ق

٩ — ٧ ٣٠ يوليو أول السبت
٩٣ سنة

موضوع عىل صغرية (حكاية عربية لغة
تطبيق معرفة عىل صغرية وعبارة بسيط،

القواعد)

١١ — ٩٠ ٣٠ يوليو أول السبت
٩٣ سنة

الطالب، مذكرة من خارطة (رسم جغرافية
الجغرافية) يف أسئلة مع

          ورقعة) ونسخ (ثلث عربي خط

١٢ ٣٠ ١١ ٣٠ يوليو أول السبت
٩٣ سنة

وأحرف ورفيع ووسط (كبري أفرنكي خط
وأرقام) كبرية

٩ ٣٠ ٧ ٣٠ يوليو ٢ األحد
٩٣ سنة

١٥ إىل ١٠ من مقدارها (إمال أجنبية لغة
وترجمة األجرومية عىل صغري وتمرين سطًرا،

سهلة) جمل بعض

١١ ٣٠ ١٠ — يوليو ٢ األحد
٩٣ سنة

عىل منها واحدة تتعلق مسائل (أربع حساب
العملة) أو املقاييس أو باملوازين األقل

الدرجات وهذه مخصوصة، درجة املواد هذه من مادة لكل تُعطى عرشة: الثانية املادة
عرشين. إىل صفر من تتغري
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وتُنتخب االمتحان، لجان لجميع واحدة التحريرية االختبارات عرشة: الثالثة املادة
تعينه خصويص، قومسيون بمعرفة األكثر عىل بيومني االمتحان افتتاح قبل األسئلة
الرئيس يفتحه ال مختوم، مظروف داخل لجنة كل رئيس إىل األسئلة وتسلم النظارة،

اللجنة. بحضور مبارشًة االمتحان قبل إال
اللجنة أعضاء بمعرفة تكون التحريرية االمتحانات مالحظة عرشة: الرابعة املادة

بينهم. يوزعها أن وللرئيس
خصوصية، تمغة عليها أوراق عىل تُكتب التحريرية االمتحانات عرشة: الخامسة املادة
اسم فيها يُذكر ال أنه كما إشارة، أو عالمة أي عليها يُوضع وال القومسيون، يوزعها
الغية. تكون ما كتابة أو إشارة عليها ُوضع أو التلميذ اسم بها ذُكر ورقة وكل التلميذ،
مظروف يف يضعه التحريري امتحانه الطالب أتم متى عرشة: السادسة املادة
مقفوًال ويسلمه املظروف عىل اسمه يكتب ثم الغرض، لهذا إليه يُعطى خصويص،

لذلك. املعني املراقب أو الرئيس إىل
السادسة املادة يف عنه املنوَّه املراقب بمعرفة خاص جدول يُعمل عرشة: السابعة املادة
األوراق ملصححي يتأتى ال حتى ورقة، كل يف تُذكر طالب لكل نمرة فيه ويُعطى عرشة،

الطلبة. أسماء معرفة
تحت الفرعية، اللجان بمعرفة يحصل الدرجات وتقدير تصحيح عرشة: الثامنة املادة

واملراقبني. الرئيس مراقبة
من موضوع أي يف ثمانية عن درجاته إحدى نقصت طالب كل عرشة: التاسعة املادة
املتوسط باعتبار ستني عن درجاته مجموع نقص أو التحريري، االمتحان مواضيع

الشفاهية. االمتحانات يف يُقبل ال عرشة،
الطالبني يعلن فيه الذي اليوم الرئيس يعني التحريرية، االمتحانات عند العرشون: املادة
االمتحان. هذا مبدأ تاريخ ويحدد الشفاهي، االمتحان لتأدية املقبول وغري منهم املقبول
الطلبة برتتيب جدوًال وتحرر عموميٍّا، اجتماًعا اللجنة تجتمع والعرشون: الحادية املادة
ال ومن الالئحة مقتىض عىل الشفاهي االمتحان لتأدية منهم يُقبل من أسماء فيه مبينًا

يُقبل.
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الشفاهية االمتحانات يف

اآلتية: املواد يف تكون االمتحان هذا أسئلة والعرشون: الثانية املادة

عربية. لغة (١)
أجنبية. لغة (٢)

هندسة. ومبادئ حساب (٣)
جغرافية. (٤)
تاريخ. (٥)

يف املبينة املواد فروع من فرع كل عىل درجة للتلميذ تُعطى والعرشون: الثالثة املادة
عرشين. إىل صفر من تختلف الدرجات وهذه السابقة، املادة

الخمس املواد من مادة (يف درجاته إحدى نقصت طالب كل والعرشون: الرابعة املادة
املتوسط باعتبار خمسني، من أقل درجاته مجموع كان أو ثمانية، عن آنًفا) املذكورة

نهائيٍّا. يُرفض عرشة،
بالدرجات عمومي جدول العمومية املعارف لنظارة يُقدم والعرشون: الخامسة املادة
عليه موقًعا املقبولني، وغري منهم املقبولني أسماء به مبينًا الطلبة، عليها حصل التي

وأعضائها. االمتحان لجنة رئيس من
طالب لكل االبتدائية الدراسة شهادة املعارف ناظر يعطي والعرشون: السادسة املادة
عليها حصل التي الدرجات متوسط الشهادة هذه يف ويبني االمتحان، تأدية يف نجح

والشفاهية. التحريرية االختبارات يف الطالب
امتحان يحرضيف أن له ما، سنة امتحان يف الطالب ُرِفَض إذا والعرشون: السابعة املادة

بعدها. التي السنة

الثانوية الدراسة شهادة مكررة: (ه) حرف ملحق (8)

يوم يف ستكون الثانوية الدراسة شهادة إعطاء امتحانات أن العموم لدى معلوًما ليكن
بديوان له التالية واأليام ١٣١٠ سنة القعدة ذي ١٨٩٣ / ٢٥ سنة يونيو ١٠ السبت
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الدخول يرغب فمن بيانها، اآلتي لذلك املسنونة الالئحة بمقتىض الجماميز، بدرب النظارة
بالربوجرام املقرر وفق عىل دروسهم أتموا ممن املذكورة الشهادة لنوال االمتحانات هذه يف
قبل املعارف نظارة سكرتارية قلم إىل بذلك طلبًا يقدم أن عليه الثانوية، للدراسة الرسمي
املحدد امليعاد غاية ١٣١٠ سنة القعدة ذي ١٨٩٣ / ٩ سنة مايو ٢٥ الخميس يوم حلول
أن طالب كل وعىل قروش، ٣ فئة من تمغة ورق عىل الطلب هذا محرًرا الطلبات، لقبول
نسخة له تُعطى بالنظارة، املوجودة الصورة حسب خصوصية استمارة طلبه مع يرفق

طلبه. عىل بناءً منها
نظري قرش، ١٠٠ الطلب تقديم وقت يف السكرتارية بقلم يدفعوا أن الطالبني وعىل
يُرد وال مقدًما، املذكور املبلغ دفع من إال االمتحانات يف يُقبل ال بحيث االمتحان، رسوم

األحوال. من بحال صاحبه إىل
األمريية. باملدارس اآلن املوجودون املجانية التالمذة املبلغ هذا دفع من ويُعفى

و٣٠ ٧ الساعة يف النظارة إىل الحضور عن أسماؤهم املقيدة الطلبة من يتأخر ومن
يف يُقبل ال ١٣١٠ سنة القعدة ذي ١٨٩٣ / ٢٥ سنة يونيو ١٠ يوم من صباًحا، دقيقة
إلعطاء ١٨٩٣ سنة بحر يف ثان امتحان يحصل لن أنه العموم علم يف وليكن االمتحان،

الثانوية. الدراسة شهادة

١٨٩٣ سنة أبريل ١٣١٠ / ٢٦ سنة شوال ٩ يف تحريًرا
العمومية املعارف ناظر
رياض مصطفى

١٨٩٣ سنة يف الثانوية الدراسة شهادة امتحان بتقرير (تتعلق الئحة (1-8)
االمتحان) قومسيون سري وكيفية

عمومية أحكام

يكون أن األمريية العالية املدارس يف الدخول يطلب من كل عىل يُشرتط األوىل: املادة
من عليها املصدق الالئحة نص هو كما الثانوية، الدراسة شهادة عىل متحصًال
أنه كما ،١٣٠٤ سنة الثانية جمادى ١٨٨٧ / ٢٦ سنة مارس ٢١ يف النظار مجلس
يف العايل األمر عليه الصادر امللكيني املستخدمني بتعيني املتعلقة الالئحة نص بمقتىض
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حاصل هو من استخدام يكون ١٣١٠ سنة األوىل جمادى ٩٢ / ١٤ سنة ديسمرب ٤
الالئحة. هذه يف املبينة الرشوط حسب عىل الكبرية، الوظائف يف عليها

الطب بمدارس للقبول املطلوبة الدبلومة مقام تقوم املذكورة الشهادة أي إنها ثم
والكلية العالية واملدارس والحقوق الطب بمدارس وللدخول إنجلرتا، يف امللكية واملدارس
شهادة عىل الحصول فيها للدخول يُشرتط التي املدارس جميع يف العموم وعىل فرنسا، يف

البكالوريه.
بال فيها الدخول طالبي لجميع مباحة الثانوية الدراسة شهادة امتحانات الثانية: املادة
بيوت يف أو خصوصية مدارس يف أو األمريية املدارس يف دروسهم تلقوا سواء استثناء،

أهليهم.
فرعية لجنات إىل تنقسم اللجنة وهذه االمتحان، لجنة املعارف نظارة تعني الثالثة: املادة
الفرعية اللجنات هذه من كل إىل ويُعهد األقل، عىل عضوين من منها واحدة كل ترتكب

فيه. االمتحان املقتىض التعليم فروع من فرع يف االمتحان
االمتحان أودة يف داموا ما بعضهم، مع التكلم االمتحان لطالبي يسوغ ال الرابعة: املادة
يُطرد االمتحان تأدية يف التحايل أو الغش استعمل طالب وكل تحريريٍّا، أو كان شفاهيٍّا

حاًال.
ما االمتحان طالبي املراقبون أو اللجنة رئيس يفهم االمتحان عند الخامسة: املادة

الالئحة. هذه من الرابعة املادة تضمنته
لهم يوجهها التي األسئلة عىل يجيبوا أن االمتحان لطالبي يسوغ السادسة: املادة
الذين وعىل إنجليزي)، أو (فرنساوي أجنبية بلغة أو العربية باللغة إما املمتحنون،
يجيبوا أن األقل، عىل تجهيزية سنني ثالث مدة أجنبية بلغة الربوجرام مواد بعض تلقوا

املواد. تلك يف إليهم تُوجه التي األسئلة عن املذكورة باللغة
إنما التحريرية، االمتحانات أودة يف الدخول املمتحنني لغري يجوز ال السابعة: املادة
يحرضوا أن االمتحان يف تالمذة لهم ممن أجنبية أو كانت أمريية املدارس لنظار يجوز

املعارف. ناظر من برخصة إال ذلك يكون وال الشفاهية، االمتحانات
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االمتحان مواد

وشفاهية. تحريرية اختبارات من االمتحان يرتكب الثامنة: املادة
الثانوية املدارس يف التعليم بروجرام يف املندرجة هي االمتحان مواد وتفصيالت
فاالمتحان ذلك ومع ،١٨٩٢ سنة أغسطس ٧ تاريخه النظارة، من بقرار عليه املصدق
سنة يف إجباريٍّا يكون ال اإلضافية األجنبية واللغات والكيميا والحيوانات النباتات يف

.١٨٩٣

التحريرية االختبارات

اآلتية: املواد عىل التحريرية االختبارات تشتمل التاسعة: املادة

اإلجابة مدة
األيام أسماء العلوم إىلأسماء من

س ق س ق

٣٠ ٩ ٣٠ ٧ ٩٣ سنة يونيو ١٠ السبت عربية لغة
— ١٢ — ١٠ ٩٣ سنة يونيو ١٠ السبت أجنبية لغة
٣٠ ١٠ ٣٠ ٧ منه ١١ األحد رياضة
— ١٢ — ١١ منه ١١ األحد ترجمة
٣٠ ٩ ٣٠ ٧ منه ١٢ االثنني طبيعي وتاريخ طبيعية علوم

الصحة وقانون
— ١١ — ١٠ منه ١٢ االثنني وإفرنكي عربي خط
٣٠ ٩ ٣٠ ٧ منه ١٣ الثالثاء خرط ورسم جغرافية

فمتى ذلك ومع مخصوصة، درجة االمتحان مواد من مادة لكل تُعطى العارشة: املادة
متوسطها، ويُؤخذ الفروع، تلك درجات تُجمع متعددة فروع العلوم من لعلم كان

عرشين. إىل صفر من تتغري الدرجات وهذه العلم، لذلك درجة وتُعترب

130



ملحقات

قبل واملراقبني الرئيس بمعرفة التحريرية االمتحانات أسئلة تُعني عرشة: الحادية املادة
مبارشًة. االمتحان وقت

اللجنة، أعضاء بمعرفة تكون التحريرية االمتحانات مالحظة عرشة: الثانية املادة
بينهم. يوزعها أن وللرئيس

خصوصية، تمغة عليها أوراق عىل تُكتب التحريرية االمتحانات عرشة: الثالثة املادة
اسم فيها يُذكر ال أنه كما إشارة، أو عالمة أي عليها يُوضع وال القومسيون، يوزعها
الغية. تكون ما، كتابة أو إشارة عليها ُوضع أو التلميذ اسم بها ذُكر ورقة وكل التلميذ،
خصويص، مظروف يف يضعه التحريري امتحانه الطالب أتم متى عرشة: الرابعة املادة
املراقبني أحد إىل مقفوًال ويسلمه املظروف، عىل اسمه يُكتب ثم الغرض، لهذا إليه يُعطى

لذلك. املعني
الرابعة املادة يف عنه املنوه املراقب بمعرفة خاص جدول يُعمل عرشة: الخامسة املادة
األوراق ملصححي يتأتى ال حتى ورقة، كل يف تُذكر طالب لكل نمرة فيه ويُعطى عرشة،

الطلبة. أسماء معرفة
اللجان بمعرفة يحصل الدرجات وتقدير األوراق تصحيح عرشة: السادسة املادة

واملراقبني. الرئيس مراقبة تحت الفرعية،
اللغتني إحدى يف عرشة عن درجاته متوسط نقص طالب كل عرشة: السابعة املادة
العلوم يف ستة أو والجغرافية، والرتجمة الرياضة يف ثمانية أو واإلفرنكية، العربية
باعتبار ،٨٤ من أقل التحريرية السبع املواد يف درجاته مجموع كان أو والخط،

الشفاهية. االمتحانات يف يُقبل ال ،١٢ املتوسط
فيه الذي اليوم الرئيس يعني التحريرية، االمتحانات انتهاء عند عرشة: الثامنة املادة
مبدأ تاريخ ويحدد الشفاهي، االمتحان يف املقبول وغري منهم املقبول الطالبني يعلن

االمتحان. هذا
الطلبة، برتتيب جدوًال وتحرر عموميٍّا، اجتماًعا اللجنة تجتمع عرشة: التاسعة املادة
مقتىض عىل الشفاهي، االمتحان يف املقبولني وغري منهم املقبولني أسماء فيه مبينًا

الالئحة.
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الشفاهية االمتحانات

كاآلتي: هي الشفاهي االمتحان مواضيع العرشون: املادة
عربية. لغة أوًال:

أجنبية. لغة ثانيًا:
رياضة. ثالثًا:

وقسموغرافية. جغرافية رابًعا:
ملوكي. تاريخ خامًسا:

طبيعة. سادًسا:
الصحة. وقانون طبيعي تاريخ سابًعا:

العرشين املادة يف املبينة السبعة املواد من مادة لكل تُعطى والعرشون: الحادية املادة
التحريري. االمتحان يف حصل كما درجة

عن األخرى املواد ويف عرشة، عن اللغات يف درجاته إحدى نقصت طالب كل
املتوسط باعتبار ،٨٤ من أقل الشفاهية االختبارات يف درجاته مجموع كان أو ثمانية،

الشهادة. أخذ يستحق ال ،١٢
ودرجات بأسماء عمومي جدول املعارف لنظارة يُقدم والعرشون: الثالثة املادة
يستحق من فيه ومبني االمتحان، لجنة وأعضاء رئيس من عليه موقع الطالبني،

يستحقها. ال ومن الشهادة أخذ
االمتحان يحرضيف أن له االمتحان، هذا يف ينجح لم طالب كل والعرشون: الرابعة املادة

التايل.

(و) حرف ملحق (9)

نوفمرب ١١ يف العمومية املعارف نظارة إىل النظار مجلس رئاسة من واردة إفادة صورة
:١٨٨٥ سنة
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ملحقات

حرضتلري… أفندم سعادتلو ناظري عمومية معارف
سنة صفر ٨٥ / ٢ سنة نوفمرب ٩ االثنني يوم املنعقدة الجلسة يف املجلس اطلع قد
رفتهم صار الذين التالمذة بعض بخصوص سعادتكم، من الواردة املذكرة عىل ١٣٠٣
وال العسكرية، سلك يف االنتظام يقبلوا ولم املقرر، السن عن سنهم لزيادة املدارس من
باألدب مخلة بصورة ووقاحة، تظاهر النظارة يف منهم وحصل األصلية، بالدهم إىل العود
ذلك يماثل مما املستقبل، يف منهم يحدث ما لحصول ومنًعا ذُكر، ملا فاعتباًرا واالنتظام،
أن من األمريية، املدارس تالمذة عقول يف املتسلطن الفاسد الفكر لهذا وإزالة قطعيٍّا منًعا
هؤالء إلحاق املجلس قرر مجانًا، منهم يتعلم من معاش بأمر تتكفل بأن ملزمة الحكومة
وتوصية مديرياتهم إىل إرسالهم أو املرصي، بالجيش العسكرية سلك يف بالقوة التالمذة
تعيشهم، أمر عليه يرتتب فيما يساعدوهم بأن عليهم املديريات هذه يف الحكومة رجال
لسعادتكم، وهذا األمر، بهذا إلعالنهما والحربية، الداخلية لنظارتي ذُكر بما تحرر وقد

بنظارتكم. يختص فيما بمقتضاه اإلجراء رجاء عىل

النظار مجلس رئيس
نوبار

مكررة (و) حرف ملحق (10)

األهلية: األمريية واملكاتب املدارس جميع إىل العمومية املعارف نظارة من منشور
الرتبية بانتشار يكون إنما والعمران، الحضارة يف وتقدمها األمم ارتقاء أن املعلوم من
باشا عيل محمد له املغفور الخديوية العائلة مؤسس أنشأ ولهذا أفرادها؛ بني والتعليم

املرصية. بالديار واملدارس املكاتب
عسكرية خداماتها بأعباء يقومون أكفاء رجال إىل حاجة يف ذاك إذ الحكومة كانت وملا
من فرسخ الخدامات، تلك يف مدارسها يف تدخلهم من الستخدام اضطرت ملكية، أو كانت
هذه من يتخرج من تستخدم أن عىل مجبورة الحكومة أن األهايل أذهان يف الحني ذلك
غري أو كفئًا الزم، غري أو لها، الزًما كان سواء صورة، بأي وتعيشه واملدارس، املكاتب
فكثرت والرتبية، التعليم دائرة واتسعت األحوال تغريت قد العهد، لتقادم أنه مع كفء،
ولذلك املستخدمني؛ من يلزمها من انتقاء يف حرة الحكومة صارت حتى األكفاء، الرجال
القواعد، تلك بحسب تشاء، من إال تستخدم أن تلزمها ال عمومية قواعد زمن منذ قررت
يسعى كلٌّ بل استخدامهم، عىل مجبورة ليست بأنها التالمذة وأفهمت أعلنت ما وكثريًا
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واملدارس املكاتب إيجاد من الحقيقي الغرض إذ الفرصة، له تسنح حسبما معايشه، عىل
عقول لتثقيف القطر، أنحاء يف والرتبية التعليم بانتشار املنفعة، لتعميم هو إنما األمريية

العموم. وجه عىل األهايل،
التالمذة استخدام عىل مجبورة الحكومة كون يف الفكر أن األسف مع نرى ذلك ومع
يف املعطالت ومن شك، بال فاسد الفكر هذا إن وحيث باألذهان، قائًما يزال ال خداماتها يف
الحكومة ومكاتب مدارس يف اآلن يتعلم من جميع إعالن وجوب رأينا فقد التقدم، سبيل
يف بأمرهم تشتغل أن الحكومة عىل ليس بأن رصيًحا إعالنًا اآلن، بعد من يدخلها أو
أمره، من بصرية عىل كلٌّ ليكون تقررها؛ أو قررتها التي القواعد حسب عىل إال االستخدام
لتقرءوه لحرضتكم وهذا الرسمية، الجريدة يف وأُعلن املدارس، لجميع ذلك نرش صار وقد
باملدرسة؛ نقطة أشهر يف تُعلق لوحة يف الجيل بالخط ولتكتبوه مدرستكم، تالمذة عىل
ذلك. بمثل أحد يتشبث ال حتى وقت، كل يف الجدد وليعلمه املوجودون، التالمذة ليتذكره

١٨٩٣ سنة أكتوبر ٣١١ /٢١ سنة الثاني ربيع ١١ يف تحريًرا
املعارف ناظر
رياض
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