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:

شكر وعرفان
الحمد هلل حمدا ً َل يبلى جديدة ،وَل يحصى عديدة ،وَل يبلغ حدوده ،والصاةة
والسااةم علااى رسااول الإلاادن وا نسااانية ،ساايدنا محمااد ب ان عبااد

 ،علي ا ُفضاال

الصلوات وُتم التسليم ،وعلى صحب و ل بيت الطاهرين .وبعد
اللإلم َل سإلل َل ما جعلت سإلةً ،وُنات تجعال ال َحازن ن شاتت ساإلةً .اللإلام
لك عظيم شكري وجزيل ثناتي علاى نعماك التاي َل تحصاى وَل ت وعاد ،والشاكر مان
بعد ُخ ب معالي األستاَ الادكتور يحياى فضال مختاار مادير جامعاة شاندي،
الااَي ُحاااط هااَا البحااث برعايت ا واهتمام ا  ،وظاال متابع اا ً لمراحاال انجااازه موجإل اا ً
ومحرضا ً على تجويده و سرعة انجازه.
كااَلك ُتقاادم بخااال

الشااكر لمعااالي الاادكتور محمااد سااعد محمااد سااالم ،الااَي

شرفني بإشراف على هاَا البحاث وقادم لاي مان خازاتن علما وكناوز معرفتا ماا َل
يوقدر بثمن ،و كان لمتابعت اللصيقة وحرص المزين بحسن ال وخلا ورحاباة الصادر
ُكبر دافع لي نجازه.
والشااكر والتقاادير كااَلك ُخ ا

ب ا جامعااة شااندي ،وكاال ماان األخااوة :قساام

التاريخ كلية اآلداب جامعاة شاندي،دار الوثاات القومياة باالخرطوم ،مكتباة الساودان
جامعااة الخرطااوم ،مركااز ُحمااد دريااس األرباااب للتطااوير التربااوي جامعااة شااندي،
المركز القومي لتدريب قياادات تعلايم الكباار بشاندي ،مكتاب التعلايم بمحلياة شاندي،
ولكل الَين ُجريت معإلم ومقاابةت مان الاَين ساترد قاتماة بأساماتإلم ضامن مصاادر
هااَا البحااث ،وُخ ا

ماانإلم العاام محمااد البشااير محمااد عثمااان ،والعاام بشااير جمياال،

والشيخ عثمان الحفيان ،واألستاَ عباس حسين.
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ويمتد شكري وتقديري ُيضا لكل من األخوة الدكتور بكاري عمار رحماة و
الدكتور الشيخ سالم القراي والدكتور يإلااب محماد عثماان فقياري واألساتاَ عاو
عباس واألخت ليلى حسن محجوب.
وُخياارا ً ُتقاادم بشااكري الجزياال لزوجتااي و ُبناااتي علااى صاابرهم و دعمإلاام
وتشااجيعإلم.وقبل ُن يكااف قلمااي عاان الجريااان ُتضاارل للمااولى عااز وجاال ُن يت ماد
برحمت الواسعة شقيقي المرحوم علي محماد عثماان الاَي اختااره لاى جاواره قبويال
انتإلاء هَا العمل ،وقد كان ـ رحمة ـ ُكثر ش فا ً مناي فاي ُن يبلاغ تايتا  .اللإلام
ُرحم واتفر ل م فرة ً عزما ً َل ت ادر َنبا ً ،وَل تدل كربا ً يا ُرحم الراحمين ،اللإلام
ُعن على القبر و و
تمتا وعلاى الميازان وخفَتا  ،وعلاى الصاراط وزلتا  ،وعلاى ياوم
القيامة وروع .
(اللإلم َل تحرمني خير ما عندك لشر ما عنادي ،و ن لام تقبال تعباي ونصابي
َل تحرمني اجر المصاب علي مصيبت )

والحمد هلل رب العالمين
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ال ومستخل
يتناااول هااَا البحااث تاااريخ التعلاايم فااي منطقااة شااندي فااي الفتاارة ماان العااام
1900م وحتااى العااام 1969م ،ويقاادم صااورة عاان التعلاايم فااي المنطقااة عباار تتبااع
مساره وتطوره في مساتويات المختلفاة.وتتجلى ُهميا البحاث فاي كونا ُول دراساة
ومستقلة تتناول تاريخ التعليم في منطقة شندي وتؤرخ ل .
يإلاادف البحااث لااى تقف اي تاااريخ التعلاايم فااي منطقااة شااندي ،و لااى تحديااد
وتصنيف مراكزه ودورها في نشره في المنطقة لى جانب توضايح السامات العاماة
لعمليااة انتشاااره ،و بااراز دور التعلاايم الااديني فااي ماالء الفاارا الناااجم عاان اَلنتشااار
البطااايء لمؤسساااات التعلااايم النظاااامي ،و لاااي تبياااين تفاعااال المجتماااع ماااع التعلااايم
ومؤسسااات  ،وتحديااد القاادر الااَي نالتا المنطقااة ماان مؤسسااات تعليميااة ومقارنااة ببقيااة
ُجزاء المديرية الشمالية.
بونياات الدراسااة علااى الماانإلي التاااريخي وقوس امت لااى فصااول وروعااي فااي
ترتيبإلا التسلسل التاريخي للدراسة ،واَللتزام باستخدام األسالوب الوصافي التحليلاي
في الكتابة والتقيد باألطر الزمانية والمكانية.
اعتماااد البحاااث فاااي وسااااتل علاااى مجموعاااة مااان الوثاااات تيااار المنشاااورة
والمحفوظة بدار الوثات القومية بالخرطوم ،ومجموعاة مان الوثاات والمخطوطاات
المنشاااورة كطبقاااات ود ضااايف
التقارير المصلحي وبع

ومخطوطاااة كاتاااب الشاااونة ،ومجموعاااة مااان

من منشورات ا مام المإلادي ،و المراجاع التاي تناولات

موضول التعليم في الساودان ،و بعا

الادوريات والرسااتل الجامعياة ،وال ومقاابةت

الشخصية .
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انتإلى البحث لى جملة من النتاتي كان ُهمإلا:
ُوَلً:تحديد الحقبة الزمنية التي ظإلرت فيإلا المراكز العلمية في منطقة شندي.
ثانياً :توضيح مدي مساهمة المراكاز العلمياة فاي منطقاة شاندي فاي الحركاة العلمياة
التي انتظمت السودان في القرن السابع عشر الميةدي .
ثالثاا ً :تبيااين ماادن ارتباااط انتشااار التعلاايم الااديني فااي منطقااة شااندي بانتشااار ا سااةم
فيإلا.
رابعاً :تحديد بداية دخول التعليم النظامي لى منطقة شاندي فاي مطلاع العقاد الثااني
من القرن العشرين.
خامسا ً:الكشف عن تمركز التعليم النظامي في منطقة شندي منَ دخولا ليإلاا وحتاى
العام 1937م فقط في مدينة شندي .
سادساا ً :براز الاادور الااَي لعبتا منطقااة شااندي فااي مياادان تاادريب المعلمااين وتعلاايم
الكبار على مستون القطر.
سابعا ً:توضيح مساهمة المجتمع في منطقة شندي في نشر التعليم.
ثامنا ً :تحديد فترة اَلنتشار الكثياف للمؤسساات التعليمياة فاي منطقاة شاندي واكتماال
حلقات السلم التعليمي فيإلا.
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Abstract
This study treats the history of education in Shendi area
in the period 1900—1969. It throws light on the spreading and
developing of the different levels of education in the reaches of
Shendi in the aforesaid time. It is a pioneering study in treating
independently the history of education in Shendi area.
The study aimed at tracing the history of education in
Shendi area, specifying and classifying its centres and their
roles, highlighting the general features of its spreading,
displaying the role of religious education in filling the gap
made by the slow spreading of formal education, showing the
interaction between the community and the educational
institutions and estimating the share of the area in education
relative to all the Northern Province.
The study has adopted the historical methodology and
chronologically chaptered. It also used the descriptive and
analytical approach and regarding the spatial and temporal
limits.
The sources of the study are: unpublished manuscripts in
the National Manuscripts House in Khartoum, published
documents and manuscripts like "Tabagat Wad Daif Allah",
"Shuna Author Manuscript", Departmental Reports, Emam
Mahdi Leaflets, periodicals, theses and interviews.
Of the important findings of the study:
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Firstly, determining the historical epoch of the appearance of
the educational centres in Shendi area.
Secondly, illustrating the contribution of Shendi area
educational centres in the educational movement in all Sudan
in the 17th century.
Thirdly, showing the association between the spread of the
religious education and the spread of Islam in Shendi area.
Fourthly, it was found that the second decade of the 20 th
century had witnessed the beginning of formal education in
Shendi area.
Fifthly, it was discovered that formal education up to 1937 was
centralized in Shendi town.
Sixthly, displaying the role played by Shendi area in training
teachers and educating adults all over the country.
Seventhly, illustrating the contribution of the community of
Shendi area in spreading education.
Eighthly, specifying the time of the intensive spreading of the
educational institutions and the completion of the cycles of
education ladder in Shendi area.
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تعر

سودان وادي النيل خةل قورون عديدة سبقت وُعقبات البعثاة النبوياة

في القرن السابع المايةدي لموجاات ومتتالياة مان الإلجارات العربياة الوافادة مان شاب
الجزيرة العربية تباينت في ُحجامإلا وبواعثإلا والسبل التي سلكتإلا فاي طريقإلاا لاى
مإلاجرها في السودان قبال ا ساةم وبعاده.في فتارات ساابقة لظإلاور ا ساةم وفادت
مجموعات ص يرة من المإلاجرين العارب لاى الساودان عان طريا البحار األحمار
ب ر التجارة والتعدين و الرعي .ثرت ُعداد قليلاة منإلاا اَلساتقرار فاي الساودان
سكان نَاك .
دون ُن تترك ُثرا ً كبيرا ً على التركيبة العرقية ل و
بعاد ظإلاور ا سااةم فاي شااب الجزيارة العربيااة وازديااد رقعااة انتشااره حتااى
مشاارف حاادود السااودان ماع مصاار ازدادت وتياارة الإلجارات العربيااة لااى السااودان
بر

التجارة والتعدين والرعيُ ،و بسبب الإلروب من ضا ط الحكوماات القاتماة

في مصر نَاك ،نتيجة للتطورات السياسية التي لحقت بالدولاة ا ساةمية والمتمثلاة
سلطة العرب في مركاز الدولاة وُطرافإلاا ،وتبعاا ً
في ت ول العناصر األعجمية على و
لااَلك فقااد ازدادت ُعااداد المإلاااجرين العاارب لااى السااودان وتعاظماات ُعااداد الااَين
انصإلروا منإلم في المجتمعاات المحلياة فاي الساودان ،وبارز تاأثيرهم علاى التركيباة
العرقية لسكان السودان وعلى مجمل األوضال السياسية والدينية في البةد .
استمرار هَه الإلجرات العربية المتتالية نحاو الساودان واساتقرارها فيا كاان
َلبد ُن يوؤدي في نإلاية المطاف لى حدوث ُمرين:
األول:انتشار ا سةم والثقافة العربية في .
الثاااني:ظإلور المجموعااات القبليااة السااودانية َات الطااابع العربااي والتااي اسااتطاعت
عروباةً
فيماا بعااد ومتحادة مااع بعضاإلا الاابع ُ ،و مااع مجموعاات محلياة ُ وخارن ُقاال و
عرفاات فيمااا بعااد
منإلااا تاادين با سااةم ُن تكااون كياناتإلااا السياسااية ال ومسااتقلة والتااي و
بالممالااك ا سااةمية فااي السااودان فااي القاارنين السااادس عشاار والسااابع عشاار ماان
الميةد ،وارتبط قيامإلا في السودان بانتشار ا سةم والثقافة العربية.
ارتبط انتشار ا سةم والثقافة العربية في السودان بمرحلتين ُساسيتين:
المرحلة األولى :وهي المرحلة التي شإلدت بدايات انتشار ا سةم علاى ياد الرعيال
األول من المإلاجرين العرب من التجار والرعاة بأبسط الوساتل.
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المرحلااة الثانيااة:وهي مرحلااة نشاار العقياادة ا سااةمية بصااورة ُعم ا وُشاامل فااي
الحقبة التي تلت قيام الممالك ا ساةمية فاي الساودان ،وتاولى خةلإلاا مجموعاة مان
السااودانيين الااَين تشااربوا بااالعلوم ا سااةمية حماال لااواء نشاار الثقافااة ا سااةمية،
ساعدهم في َلك مجموعة من العلماء الوافدين من الحجاز ومصار وباةد الم ارب،
والااَين كااان مجيااتإلم للسااودان ثماارة ً للسياسااات التااي انتإلجإلااا سااةطين تلااك الممالااك
لنشر الثقافة ا سةمية والعربية في ممالكإلم.وقاد نجحات تلاك السياساات فاي زياادة
وتيرة انتشار الثقافة ا سةمية والعربية في الساودان ،عان طريا انتشاار المراكاز
العلمية التي قامت عليإلا َلحقا ً المؤسساات والمراكاز التعليمياة فاي الساودان ،والتاي
ظلت تمارس دورها في نشر العلوم الدينية حتى يومنا هاَا ،جنباا ً لاى جناب ماع ماا
استجد من نوظم تعليمية انتظمت البةد في حقب َلحقة.
ومشكلة الدراسة وتساؤَلتإلا:
ارتبط انتشار التعليم النظامي الحديث فاي الساودان باال وحكم الثنااتي وسياسات
التعليمية التي بونيت على الفكار اَلساتعماري البريطااني والواقاع اَلقتصاادي للابةد،
والتي ُلقت بظةلإلا على التعليم وانتشاره في السودان قبل وبعد اَلساتقةل ،فأصابح
ُسااايرا ً لألهاااداف التاااي ووضاااعت لااا فاااي مطلاااع القااارن العشااارين علاااى الااارتم مااان
المحاوَلت العديدة صةح في الحكم الوطني ،واَلنتقال بأهداف من خدمة الجإلاز
ا داري للدولة ،لى اعتباره واجبا ً للدولة تجاه مواطنيإلا ،وضرورة من ضارورات
العصر.
هَه السياسة با ضافة لى الفتور الَي قابل ب المجتمع السوداني التعليم في
بدايت حدت من اَلنتشار المتوازن والسريع للتعليم في البةد .وهاَه الدراساة تبحاث
فااي تااأثير هااَه السياسااات اَلسااتعمارية ونظاارة المجتمااع المحل اي للتعلاايم فااي منطقااة
شندي على انتشار التعلايم فاي الحقباة اَلساتعمارية ـ دون تفاال ا مكاناات المادياة
والفنية لمصلحة المعارف نَاك ـ والتطاورات التاي لحقات بإلاَه العملياة فاي حقباة
الحكم الوطني.
ُهمية الدراسة:
ظلت الجوانب المتعلقة باالنظم السياساية وتااريخ الادول تجاد اهتماماا ً عظيماا ً
ماان قباال الباااحثين بساابب ُهميتإلااا.تير ُن هنالااك جوانااب ُ وخاارن فااي تاااريخ الاادول
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والشعوب َات صةت وثيقة ببناتإلا الحضااري والسياساي واَلجتمااعي ظلات رتام
ُهميتإلا بعيدة عن اهتمامات الباحثين ،وَلك ألساباب وربماا تتعلا باتجاهاات ومياول
البااحثينُ ،و التاأثير الااَي خلفا الارواد ماان الماؤرخين علايإلم.ومن هنااا تاأتي ُهمياة
الموضول حياث ُن التعلايم ومخرجاتا و ساإلامات فاي تقادم الشاعوب وبنااء نوظمإلاا
السياسااية وتشااييد حضاااراتإلا يوعااد موضااوعا ً جااديرا ً بالبحااث والتقص اي خاص اةً فااي
منطقااة شااندي التااي تسااتند علااى خلفياة حضااارية راقيااة فااي الحقبااة المرويااة وخلفياة
ثقافية ودينية ومتميزة في العصر ا سةمي .
ويمكن جمال األهمية التي تنطوي عليإلا هَه الدراسة في اآلتي:
(ُ )1ول دراسااة تاريخيااة ومسااتقلة تتناااول قضااية التعلاايم وانتشاااره فااي منطقااة
شندي.
( )2توعد دراسة ومكملة لتاريخ منطقة شندي .
( )3فتح الباب ُمام الباحثين جراء دراسات ُعم لموضوعات ومتصلة باالتعليم
وانتشاااره فااي المنطقااة ُو بموضااوعات َات صاالة ومباشاارة بالدراسااة ربمااا تكااون
الدراسة قد مستإلا مسا ً خفيفا ً.
( )4ت وباايِن تفاعاال المجتمعااات المحليااة مااع قضااايا التعلاايم وانتشاااره فااي منطقااة
الدراسة.
( )5ت وبيِن دور المنطقة ومجتمعاتإلا في مجال التعليم ،وت وبرز الدور الَي لعبتا
في نشار التعلايم فاي بقاال الساودان المختلفاة عبار احتضاانإلا لمعإلاد عاداد المعلماين
بشندي.
ُهداف الدراسة:
تإلادف هاَه الدراسااة للبحاث والتقصاي فااي تااريخ التعلايم فااي منطقاة شااندي،
وَلك عن طري تحديد مراكزه ومؤسسات ـ ال ومنتشرة في المنطقة ـ قديمإلا وحاديثإلا
ومعرفااة الكيفيااة التااي ظل ات خةلإلااا تلااك المؤسسااات تضااطلع برسااالتإلا فااي نشاار
المعرفااة ،وممارسااة دورهااا فااي قيااادة وتوجي ا المجتمااع ،والاادور الااَي ظاال يلعب ا
العولماء في تلك المجتمعات .وهي من صنف الدراسات التي لم تجد حظاا ً كبيارا ً مان
عنايااة الباااحثين األماار الااَي جعاال منإلااا محاولااة لفااتح الباااب ُمااام الباااحثين للقيااام
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بدراسااات ُعم ا وُشاامل حااول التعلاايم فااي المنطقااة ودوره فااي النإلااو

بااالمجتمع

المحلي .ويمكن جمال ُهداف هَه الدراسة في اآلتي:
/1تتبع انتشار وتطور التعليم في مراحل ال ومختلفة في منطقة الدراسة.
/2تحديد وتصنيف المراكز التعليمية في منطقة شاندي و باراز الادور الاَي لعبتا
تلك المراكز في نشر التعليم ورفد المجتمع بمخرجات .
/3توض ايح الاادور الااَي لعبت ا مراكااز التعلاايم الااديني فااي المنطقااة ُمااام اَلنتشااار
البطاايء لمؤسسااات التعلاايم الحااديث بالمنطقااة وازدياااد رتبااة المااواطنين فااي لحااا
ُبناتإلم بتلك المؤسسات.
/4تقاااويم األوساااس والمعاااايير التاااي تااام بموجبإلاااا التوزياااع ال وج رافاااي للمؤسساااات
التعليمية الحديثة في منطقة شندي ،ومادن عادالتإلا ومقارناةً بأعاداد الساكان ومحاولاة
تحديد القدر الَي نالت المنطقة من اَلهتمام الحكومي ومقارناة ببقياة ُجازاء المديرياة
الشمالية .
/5البحث والتقصي في كيفية تفاعل المجتمع المحلاي لمنطقاة الدراساة ماع التعلايم
ومؤسسات والمعوقات التي ربما تكون قد واجإلت في المنطقة.
منإلي الدراسة:
هاااَه الدراساااة تساااتند علاااى المااانإلي التااااريخي ماااع محاولاااة اَلستقصااااء
واَلستقراء والتحليل وف منإلجية تقاوم علاى تقسايم البحاث لاى فصاول يوراعاى فاي
ترتيبإلااا التسلساال التاااريخي للموضااول ،لمحاولااة فإلاام وقياااس تطااور مراكااز التعلاايم
و ومؤسسااات التااي انتشاارت فااي منطقااة شااندي ،ومعرفااة ماادن تأث ورهااا بااال ومت يرات
السياسية التي انتظمت البةد ماع اساتخدام األسالوب الوصافي والتحليلاي فاي الكتاباة
والتقيد باأل وطر الزمانية والمكانية للموضول .
مصادر الدراسة:
اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجاع ـ ال ومدوناة تفصايةً فاي
قاتمة المراجع والمصادر ـ كاان ُهمإلاا مجموعاات الوثاات ال يار منشاورة والمحفوظاة
بااادار الوثاااات القومياااة باااالخرطوم وملفاااات وزارة التربياااة والتعلااايم وملفاااات المديرياااة
الشمالية والتقارير المصلحي والمتنوعات ،وقد َح َوت هاَه المجموعاات معلوماات قيماة
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عاااان موضااااول الدراسااااة .كااااَلك اعتماااادت الدراسااااة علااااى مجموعااااة ماااان الوثااااات
والمخطوطااات المنشااورة كااان ُهمإلااا كتاااب الطبقااات لمحمااد ود ضاايف

الااَي قااام

بتحقيق ونشره الدكتور يوسف فضل حسن ومخطوطة كاتب الشاونة التاي قاام بتحقيقإلاا
ونشاارها الشاااطر بصاايلي عبااد الجلياال ،ومنشااورات ا مااام المإلاادي التااي قااام بتحقيقإلااا
ونشرها الدكتور محمد براهيم ُبو سليم.
كَلك اعتمد البحث على مجموعة من المراجع القيمة التي تناولات موضاول
التعليم في السودان كان ُهمإلا كتاب تطور التعليم فاي الساودان لمحماد عمار بشاير،
وتاريخ التعليم الديني في السودان ليحيى محمد براهيم ،وقضايا التعلايم األهلاي فاي
السودان لسعاد عبد العزيز ُحمد ،وتاريخ السياسة والتعليم لناصر السيد ،لى جانب
بع المراجاع والادوريات والرسااتل الجامعياة ال يار منشاورة ،والمراجاع العربياة
واألجنبيااة وال ومعربااة ،وبعا ال ومقااابةت الشخصااية التااي ُثَا َرت البحااث بااالكثير ماان
التفاصيل والحقات عن موضول الدراسة.
الحدود المكانية للدراسة:
الحاادود المكانيااة للدراسااة هااي منطقااة شااندي بوَليااة نإلاار النياال ،وال وممتاادة
وج رافيا ً من قرية جبال ُم علاي شاماَلً وحتاى جنادل السابلوق ُو المسايكتاب جناوب
جنوبا ً على الضفة الشرقية لنإلر النيل ،وهي جازء مماا كاان يوعارف تاريخياا ً بمركاز
شندي الَي كان يضم ُجزاء واساعة مان المنطقاة الجنوبياة للمديرياة الشامالية ساابقا ً
على جاانبي النيال مان جناوب الادامر شاماَلً وحتاى جنادل السابلوقة جنوبااً ،ومنطقاة
الدراسة بوصفإلا الحالي تمثال الحادود الج رافياة لمحلياة شاندي الحالياة ،بعاد ُن تام
تقسيم مركز شندي الساب

لاى محليتاي شاندي والمتماة ،و ضاافة األجازاء الشامالية

من لى الدامر.
الحدود الزمانية للدراسة:
يتناول البحاث تااريخ التعلايم فاي منطقاة شاندي خاةل فترتاي الحكام الثنااتي
للسودان والحكم الوطني بعاد اَلساتقةل لاى ماا قبال قياام الحكام العساكري الثااني،
وهي فترة تمتد تاريخيا ً ما بين العام 1900م وحتى 1969م .
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الحدود الموضوعية للدراسة:
ُما الحادود الموضاوعية للدراساة فتخات

بدراساة تااريخ تطاور التعلايم فاي

منطقة شندي في الفترة من العام 1900م وحتى العام 1969م.
مكانة الدراسة من الدراسات السابقة:
وحظااي التعلاايم فااي السااودان باهتمااام وعنايااة كثياار ماان الباااحثين الااَين تناااولوا
الموضول بالبحث من جوانب شتى ،وقد ُ وجريت العديد من الدراسات حاول الموضاول
تحت ومسميات مختلفة ،ولعل من ُهم هَه الدراساات التاي تناولات موضاول التعلايم فاي
السودان:
 -1دراساااة محماااد عمااار بشاااير ،وهاااي رساااالة ماجساااتير منشاااورة قوااادمت لجامعاااة
ُكساافورد فااي عااام 1966م ،وقااد تناولاات الدراسااة انتشااار التعلاايم فااي السااودان فااي
صاااورة ومتكاملاااة ومدعماااة باألرقاااام
الفتااارة مااان 1898م وحتاااى 1956م ،وقااادمت و
وا حصاءات عن التعليم وتطاوره فاي تلاك الفترة،كماا ربطات الدراساة باين التعلايم
واَلقتصاد والمجتمع.
 -2دراسااة يحيااى محمااد بااراهيم بعنااوان تاااريخ التعلاايم الااديني فااي السااودان ،وهااي
رسالة ماجستير منشورة قودمت لكلية اآلداب جامعة القاهرة فرل الخرطاوم فاي عاام
1978م ،وقاااد َحااا َوت الدراساااة ساااردا ً ومفصاااةً عااان التعلااايم الاااديني فاااي الساااودان
و ومؤسسات وتيارات ومراكزه المنتشرة فاي ُنحااء الساودان مناَ القارن الراباع عشار
الميةدي  ،وحتى ومنتصف القرن العشرين .
 -3دراسة سعاد عبد العزيز ُحمد بعنوان تطور التعلايم األهلاي فاي شامال الساودان
 1898ـ 1956م ،وهاااي رساااالة ماجساااتير منشاااورة قوااادمت لكلياااة اآلداب جامعاااة
الخرطااااوم فااااي عااااام 1979م ،وقااااد تناولاااات الدارسااااة موضااااول التعلاااايم األهلااااي
ومؤسسات  ،و ومساهمتإلا في نشر التعليم في السودان والدور الَي لعبا المجتماع فاي
هَا الجانب.
والمةحااظ هنااا ُن هااَه الدراسااات قااد تناولاات موضااول التعلاايم فااي السااودان
بصورة عامة ،بينما تناولت هَه الدراسة موضول التعليم في رقعة ج رافياة محاددة
وهي منطقة شندي الممتادة مان قرياة ُم علاي شاماَلً لاى المسايكتاب جناوب جنوباا ً،
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ولعل ُهام ماا يمياز هاَه الدراساة با ضاافة لكونإلاا ت ونااق

قضاية التعلايم فاي منطقاة

شندي هو ُن مداها الزمني قد امتد لى فترة ما بعد اَلساتقةل وقياام ال وحكام الاوطني
في السودان.
خطة الدارسة:
تقع هَه الدراسة في خمسة فصول تسبقإلا ومقدمة وتليإلا خاتمة ،يليإلا ثبت
المصادر والمراجع.والفصل األول عبارة عن خلفية وج رافية وتاريخية مختصرة
لمنطقة شندي تتناول بع
با ضافة لى عر

السمات والخصات

الطبيعية التي تميزت بإلا المنطقة

موجز لمجموعات السكان فيإلا ولتاريخإلا الحضاري والسياسي

حتى مطلع القرن العشرين.
في الفصل الثاني تطر

البحث لى موضول التعليم الديني في منطقة

شندي ،حيث تناول نشأة هَا النمط من التعليم في المنطقة ومراكزه والحركة
العلمية والفكرية التي انتظمت فيإلا ،والصةت التي قامت بين هَه المراكز
والمراكز العلمية المجاورة والتأثيرات المتبادلة بينإلما.با ضافة لى تبيان الدور
الَي لعبت هَه المراكز في نشر التعليم الديني في المنطقة وبقية ُنحاء القطر.
ُما الفصل الثالث فقد وخص لدراسة انتشار ومؤسسات التعليم النظامي في
مراحلإلا المختلفة في منطقة شندي من قرية جبل ُم علي شماَلً و حتى المسيكتاب
جنوب جنوبا ً ،في الفترة من العام1900م وحتى العام1956م ،وتحديد ما وحظيت
ب شندي كمدينة وحيدة في المنطقة من مؤسسات تعليمية ومقارنة ببقية ُجزاء
المنطقة ،و ما وحظيت ب كَلك المنطقة عامة من مؤسسات تعليمية ومقارنة ببقية
ُجزاء المديرية الشمالية.
ويوناق

الفصل الرابع قضية توسع التعليم النظامي وتطوره في منطقة شندي،

في الفترة من العام 1956م وحتى العام 1968م وهي الفترة التي شإلدت بدايات
مشروعات التوسع التعليمي وقيام مدارس البنات الوسطى ومؤسسات التعليم الثانوي
في المنطقة.
الفصل الخامس وخص

لدراسة و براز الدور الَي لعبت المعاهد والمراكز

ال ومتخصصة في منطقة شندي ممثلة في معإلد عداد المعلمين شندي ومركز التنمية
20

اَلجتماعية في مجاَلت التوسع التعليمي وتنمية المجتمع وتعليم الكبار في جميع
ُنحاء السودانُ.ما الخاتمة فقد حوت وملخصا ً شامةً لما ورد في متن البحث
با ضافة لى ُهم النتاتي التي توصل ليإلا.
والحمد هلل رب العالمين

الفصل األول
21

الخلفية الجغرافية و التاريخية لمنطقة شندي

 1ـــ  1ج رافية منطقة شندي:
تش ل منطقة شندي مساحة ومقدرة من جزيرة مروي التي تقع بين نإلري
النيل وعطبرةوكانت في الماضي مسرحا ً لحضارات عديدة تعاقبت عليإلا ،مما هيأ
لإلا ُن تلعب دورا ً مإلما ً في تاريخ السودان القديم والوسيط.تمثل في احتضانإلا
لعاصمة الدولة المروية في منطقة البجراوية بالقرب من كبوشية والمراكز
الحضرية األ وخرن للمملكة المروية في ُواسط وشر منطقة شندي في النقعة
والمصورات وود بانقا.كَلك شكلت المنطقة وحضورا ً مميزا ً في تاريخ السودان
الوسيط ،فأصبحت تمثل الحد الفاصل بين مملكتي علوة المسيحية والممالك
عرف تاريخيا ً ببةد األبواب ُو مملكة
المسيحية في شمال السودان ،فيما و
األبواب.يوضاف لى َلك ،المكانة التجارية المميزة التي تمتعت بإلا المنطقة
سميت هَه المنطقة بجزيرة مروي بسبب قيام مملكة في ُراضيإلا اشاتإلرت تاريخياا ً باسام عاصامتإلا ماروي شامال
 و
كبوشية.
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والشإلرة التاريخية ال وكبرن التي وحظيت بإلا خةل عإلد السلطنة الزرقاء والحكم
التركي المصري للسودان.
كَلك تمتعت منطقة شندي ،وب وحكم موقعإلا الج رافي المميز في ُواسط
السودان بأهمية اقتصادية مكنتإلا من ُن تلعب دور الوسيط التجاري بين بةد السودان
ومصر ،ووسط وترب ُفريقيا من جإلة ،وبةد العرب والإلند والحبشة من جإلة
1
بثروات معدنية وتابية َل بأس بإلا ،مكنت المرويين في
ُخرن ،كما تمتعت المنطقة

الساب من صإلر وتعدين الحديد.كما كانت المنطقة من المناط الرتيسة نتاج الملح
الَي كان يوستخرج من األراضي المتاخمة لمدينة شندي .هَه األهمية السياسية
واَلقتصادية التي تأتت للمنطقة ُدت ألن تكون قبلة ألعداد ومقدرة من ُبناء السودان
الَين وفدوا ليإلا من مناطقإلم واستوطنوا فيإلا ،فأصبحت بَلك ومستقرا ً لمختلف ُعرا
وسحنات ُهل السودان.
تقع منطقة شندي في النصف الجنوبي لوَلية نإلر النيل ،في شمال السودان
وتحتل مساحة من األر تمتد من قرية ُم علي شماَلً ،وحتى قرية المسيكتاب
جنوب جنوباً ،على الضفة الشرقية لنإلر النيل ،ومن الضفة الشرقية لنإلر النيل
ترباً ،وحتى السإلول الشرقية ال ومتاخمة لسإلل البطانة شرقاً ،بما في َلك قرن
النقعة ،وتميد حاج الطاهر ،وتميد النافعاب.والمنطقة بإلَا الوصف تمثل ما اصطلح
على تسميت حديثا ً بمحلية شندي الواقعة في النصف الجنوبي لوَلية نإلر النيل على
الضفة الشرقية للنإلر .كما تمثل جزءا ً كبيرا ً مما اصطلح على تسميت في الماضي
بجزيرة مروي.وتحتل المنطقة موقعا ً وسطا ً بين شمال البةد وعاصمتإلا الخرطوم،
وت وعد هي األقرب لإلا من جإلة الشمال ،و البوابة الشمالية لإلا.كما ت وعد منطقة شندي
كَلك من المناط الواقعة في شمال البةد والقريبة نسبيا ً من سواحل البحر
ُجزاء المنطقة كثيرا ً عن مناط

شر

األحمر ،حيث َل تبعود بع
المتاخمة لسإلول البطانة والحدود األريترية.وهَا الموقع المتميز الَي تمتعت ب
َ -1لن مورهيد  ،النيل األزر  .تعريب الدكتور براهيم عباس ،ط1؛  ،بيروت :دار الثقافة1996 ،م.
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 -2جعفاار محمااد دياااب ،تاااريخ ا دارة األهليااة فااي منطقااة الجعليااين .رسااالة دكتااوراة تياار منشااورة ،جامعااة
الخرطوم1998، :م،
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2

منطقة شندي هيأ لإلا في الماضي ُن تسيطر على الطر التجارية التي كانت تربط
سنار والحبشة جنوبا ً بمصر شماَلً ،وُواسط وترب ُفريقيا ودارفور ترباً،
بجزيرة العرب شرقا ً .

1

 1ـــ  1ـــ  1طبيعة موقع منطقة شندي:
تمتاز منطقة شندي باتسال ُراضيإلا ،وامتداد سإللإلا الفيضي لى مساحات
طويلة ب ومحاَاة نإلر النيل ،الَي يوعد من ُهم المعالم التضاريسية في المنطقة حيث
يشكل فيإلا ظاهرة من ُهم ظواهره الطبيعية ،وهي انحناءات المجرن بين
الخرطوم وُسوان.ويتراوح اتسال مجرن نإلر النيل في منطقة شندي بين خمسماتة
لى ُلف ياردة ،ويمثل ُكثر مناط السطح انخفاضا ً في المنطقة ،حيث ينحدر
السطح فيإلا من الشر

لى ال رب ،باتجاه السإلل الفيضي.وضفتا النيل في ومعظم
األحيان يعلوهما النيل ،مما يوشكل

ُرجاء منطقة شندي مرتفعتان ،ولكن في بع
سكانية في المنطقة في موسم
خطرا ً كبيرا ً على القورن ومناط التجمعات ال و
2
نيل في بع
الفيضان  ،وتبعد حافة وادي ال

المناط بمنطقة شندي عن جانبي
الَي ت مر بع

النإلر فيتسع الوادي وتصبح ل صفة الحو
خةل فترة الفيضان ،فتكون ما يعرف حاليا ً بأحوا

ُجزاؤه بالمياه

شندي ،وتتمثل هَه الظاهرة

الطبيعية بصفة خاصة في منطقة جنوب شندي ،وبع

المناط

الواقعة لى

الشمال من مدينة شندي .
لى الشر من السإلل الفيضي توجد سإلول رملية شاسعة تبعود على مسافة
ميل ونصف من شاطئ النيل في ُتلب األحوال ما عدا المناط التي توجد بإلا
األحوا

.وهَه السإلول الرملية 3تمتد نحو الشر

تكوينإلا السطحي من بع

لي مسافات بعيدة ،وَل يخلو

مظاهر التعقيد في بع

األحيان ،وتتجلى هَه

Graw ford .O.G.. The Fong Kingdom of Sinnar, ,Pubished by John .Bellows L T - 1
D1951 P. 58
 - 2نعوم شقير ،ج رافية وتاريخ السودان.ط1؛ بيروت:دار الثقافة1972 ،م.
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 -3جاااون لاااويس بوكإلاااارت ،رحاااةت بوكإلاااارت فاااي باااةد النوباااة والساااودان .ترجماااة فاااؤاد دنااادراوس ،ط1؛
القاهرة:مطبعة المعرفة1959 ،م.
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المظاهر في بع

المرتفعات والجبال التي توجد في المنطقة مثل سلسلة جبال

جاري ُو قري وجبال النقعة وُم علي وتةل البجراوية ،با ضافة لى بع
األودية والخيران ومجاري السيول ،مثل وادي الطرابيل في الشمال ،وخور
العوتيب وواد ي العروس في الوسط .والتربة في منطقة شندي طينية سوداء في
السإلل الفيضي تتجدد خصوبتإلا كل عام بواسطة الطمي وتت ير طبيعة التربة،
وتقل وخصوبتإلا كلما ابتعدنا عن النيل ،وتزداد نسبة الرمل فيإلا وتت ير من طينية
المناط في ُقصى شر
لى طينية رملية ،حتى تصبح رملية تماما ً في بع
منطقة شندي .
يتصف مناخ منطقة شندي بالحرارة والجفاف بسبب وقوعإلا في المنطقة
المدارية التي تتعامد عليإلا الشمس ،فترتفع درجات الحرارة فيإلا لى حوالي ست
1
عموما ً بالت ير
وُربعين درجة متوية في فصل الصيف الحار .كما تتأثر المنطقة
الَي يطرُ على الض ط الجوي فيإلا ،وباَلختةف بين حالة الض ط الجوي من
فصل لى خر ،والَي يتسبب في حدوث ت يير طفيف على حركة الرياح
واتجاهاتإلا ،2وما يحدث َلك من تأثير بين فصل تسيطر علي الرياح الجنوبية
ال ربية الرطبة التي تتسبب في هطول األمطار بالمنطقة ،وفصل خر تسود في
الرياح الشمالية الشرقية الجافة ،التي تؤثر على مناخ المنطقة في ومعظم شإلور
السنة ،باستثناء فصل الخريف الَي يمتد بين شإلري يوليو وسبتمبر ،حيث تسود
الرياح الجنوبية ال ربية  ،التي تتسبب في هطولُ 3مطار بالمنطقة لمدة تسعين يوما ً
 ،تقل ُو تزيد من سنة لى ُ وخرن ،تبعا ً لحركة وتأثيرات هَه الرياح .وفي هَا
ومعظم ُنحاء منطقة شندي لتساقط ُمطار متوسطإلا السنوي حوالي
الفصل تتعر
4
الَي يصلح للرعي ،وتصلح للزراعة
ماتة وُربعين مليمترا ً  ،تكفي نبات العوشب
المطرية في المناط السإللية ،خاصة المناط الواقعة لى الشر من قورن
 - 1صةح الدين الشاامي ،الساودان دراساة ج رافياة .ط1؛ القااهرة :منشاأة المعاارف با ساكندرية1972 ،م.
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 2ـ نعوم شقير ،مصدر ساب ،
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المسيكتاب وكبوشية وود بانقا .وقد ُدن اتصال هطول هَه األمطار لى نمو
مجموعات من الشجيرات البرية كالسنط والسيال والسمر في األجزاء الشرقية
البعيدة عن النيل  ،بينما انتشرت تابات 1المسكيت بالقرب من مراكز التجمعات
البشرية المنتشرة على شواطئ النيل .وتعد المناط السإللية الواقعة لى الشر من
قرن المسيكتاب وكبوشية والنقعة من ُكثر األماكن في منطقة شندي مةتمة
لمزاولة النشاط الرعوي والزراعي ولنمط حياة مجموعات العرب الرحل .

 1ـــ  2السكان في منطقة شندي:
تتكااون منطقااة شااندي ماان مدينااة واحاادة هااي مدينااة شااندي ،ومجموعااة ماان
القرن والفورقان المتناثرة على الضفة الشرقية لنإلر النيل ،والسإلول الشرقية الواقعة
لااى الشاار ماان السااإلل الفيضااي لنإلاار لنياال ،وهااَه القو ارن والفورقااان تتفاااوت فااي
ُحجامإلاااا وتعاااداد ساااكانإلا ،الاااَين يتشاااكل مجماااوعإلم مااان مجموعاااة مااان العناصااار
ال ومتباينة عرقياا ً اساتوطنت المنطقاة وُقامات فيإلاا وارتابط تاريخإلاا بتااريخ المنطقاة،
الااَي ياارتبط هااو اآلخاار بااالإلجرات العربيااة التااي وفاادت لااى السااودان ،وبحركااة
المجموعات المحلية من سكان الساودان فاي داخال الساودان مان منطقاة لاى ُ وخارن
خااةل الحقااب التاريخيااة التااي انتظماات السااودان عامااة ،ومنطقااة شااندي خاصااة منااَ
القرن السادس عشر الميةدي وحتى الربع األول من القرن العشرين.
علااى الاارتم ماان ُن انتشااار وتواجااد السااكان فااي منطقااة شااندي ،قااد امتااد لااى
المناط الشرقية الجافة وشب الصحراوية الواقعة في ُقصاى شار المنطقاة ،حياث
توجد مجموعات من السكان الاَين احترفاوا مإلناة الرعاي فاي هاَه المنااط َ ،ل ُن
سكان منطقاة شاندي قاد انحصار تواجادهم فاي القارن والفرقاان الواقعاة علاى
ومعظم و
الضاافة الشاارقية لنإلاار النياال علااى طااول امتااداد المنطقااة ،ممااا يعكااس ارتباطاا ً شااديدا ً
نساااان المنطقاااة باااالمراكز الحضااارية التاااي سااااعد النشااااط الزراعاااي فاااي قيامإلاااا
واستمرارها ،ضافة لى وقوعإلا على الطري التجاري الَي ياربط شامال المنطقاة
بجنوبإلااا ،األماار الااَي هيااأ ُسااباب النمااو واَلزدهااار لإلااَه المراكااز الحضاارية فااي
المنطقااة التااي ُصاابحت تسااتوعب العاادد األكباار ماان سااكان المنطقااة .وقااد ُدن هااَا
 - 1نفس المرجع،

.176-175
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التنااول فااي نشاااطات السااكان اَلقتصااادية فااي منطقااة شااندي ،مااا بااين ممااتإلن لحرفااة
الرعي ،و خر للزراعة والتجارة لى انقسام السكان في منطقة شندي لى قسمين ُو
مجموعتين من السكان هما:
 -1المجموعات السكانية ال ومستقرة (سكان الحضر والقرن).
 -2المجموعات السكانية تير ال ومستقرة (العرب الرحل).
ُوَلً :المجموعات السكانية ال ومستقرة (ُهل الحضر والقورن):
صاورة ومساتديمة نتيجاة
وهم من الَين استقروا في المدن والقارن والفورقاان ب و
َلرتباااط حياااتإلم فااي مناااطقإلم هااَه بالزراعااة ُو التجااارة ،وهااؤَلء يشااكلون القساام
األكبر من السكان في منطقة شندي ،وينحصار تواجادهم فاي المنااط الواقعاة علاى
الضفة الشرقية لنإلر النيل ،وهم مجموعات الجعليين ،والعبابدة و الشاايقية والدناقلاة
والحضور والحسانية.

 1ـــ  2ـــ  1الجعليون:
الجعلياااون مااان المجموعاااات الساااكانية ال وكبااارن فاااي الساااودان ،والتاااي تعاااود
ُ وصولإلا لى المجموعات العربية التي وفدت للساودان واختلطات بالعناصار المحلياة
ساكان  .وياادعي الجعليااون ُنإلاام ينتساابون لااى العباااس باان عبااد المطلااب  عاام
ماان و
الرسول  ،عن طري جدهم األكبار باراهيم جعال  ،ويساتدلون علاى َلاك 1بابع

المخطوطات وُورا النسب التي تشير لى ُنسابإلم وهجرة ُسةفإلم للسودان .
وَل يوعرف على وج التحديد متى تكونت قبيلة الجعليين في السودان ،وَلك

بسبب اختةف اآلراء حول تاريخ دخول ُسةفإلم للسودان ،والزمن الَي است رقوه
في تكوين القبيلة.ولكن استنادا ً على حركة الإلجرات العربية نحو السودان التي
زادت وتيرتإلا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر من الميةد ،خاصة بعد سقوط
مملكة المقرة المسيحية في شمال السودان ،فمن المرجح ُن تكون قبيلة الجعليين قد
تكونت في مطلع القرن الخامس عشر الميةدي ،بعد امتزاج العناصر العربية مع
Hassan, Yousif Fadl, the Arab and the Sudan,Khartoum 1967.Edinburg - 1
university Press.First Edition P. 146
 - 2محمد سعيد معروف ومحمود محمد علاي نمار ،الجعلياون ،الخرطاوم.ط2؛ الخرطاوم:دار الساودان الحاديث
للطباعة والنشر1996.م.
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السكان المحليين في السودان  ،ومن ثم استقرارها في 1منطقة حو

شمال شةل السبلوقة .

النيل األوسط

2

يوطل اسم الجعليين على جميع ُبناء براهيم جعل وُحفاده والمنتسبين لي
من المجموعات العربية التي دخلت السودان واستقرت في  ،وتكونت منإلا قبيلة
الجعليين التي امتدت فروعإلا لى مناط مختلفة من السودان .ويوطل هَا اَلسم
ُيضا ً على ُبناء عرمان وُبو خمسين وُحفادهم الَين تمتد ُوطانإلم من التقاء نإلر
عطبرة مع نإلر النيل شماَلً وحتى الشةل السادس جنوبا ً ،وعلى هَا فإن ومصطلح
الجعليين يوستعمل في السودان استعماَلً عاما ً يشير لى جميع ُبناء براهيم جعل
والمنضوين تحت لوات  ،والَين انتشروا في ُجزاء واسعة من السودان تحت
عرفت بالمجموعة الجعلية الكبرن ،
ومسميات ومتنوعة و
العباسية.ويوستعمل استعماَلً خاصا ً يشير لى قبيلة الجعليين الَين ليس لإلم َل هَا

ُو المجموعة

اَلسم ،وهم ُبناء عرمان وُبي خمسين .

4

تتكون المجموعة الجعلية الكبرن من القباتل والفرول التي انفصلت عن
القبيلة األ وم التي ُسسإلا براهيم جعل ،ومستقلة عن بعضإلا البع  ،وحملت ُسماء
جديدة هي في ال الب ُسماء مؤسسيإلاُ ،و اسم الجد األكبر فيإلا الَي يعود في نسب
لى براهيم جعل ومن ث َم لى العباسيين.وهَه الفرول هي الشايقية والجوابرة
والركابية والجمع ،والجموعية والبديرية والجوامعة والرباطاب والمناصير،
والميرفاب والجعليين.والمجموعة الجعلية ال وكبرن يسكن ومعظمإلا على شواطئ
النيل بين الدبة وشةل السبلوقةُ ،ما الجعليين الَين ليس لإلم سون هَا اَلسم ،وهم
ُبناء عرمان وُبو خمسين ،فإلم ُيضا ً ينقسمون لى عدة فرول مثل المكابراب
والنافعاب والزيداب والجبةب والكبوشاب ،والسعداب.وهؤَلء تمتد ُوطانإلم بين
الدامر وشةل السبلوقة ،وعلى هَا فإن قبيلة الجعليين من َرية عرمان وُبو
 - 1جعفر محمد دياب ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عو
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محمد ،السودان الشمالي سكان وقباتل  .ط1؛ القاهرة1953 ،م.
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Yousif Fadl. Op.cit.p. 146 - 3
 - 4عااون الشااريف قاساام ،موسااوعة القباتاال واألنساااب فااي السااودان .ط2؛ الخرطااومُ :فاارو كااراف للطباعااة،
1994م.
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3

خمسين ،تنتشر في كل منطقة شندي على مستون األفراد ُو المجموعات الكبيرة
ُو الص يرة .تير ُن بع
المناط

هَه المجموعات تتواجد بأعداد كبيرة في بع

مثل السعداب الَين يتواجدون بكبوشية وحجر العسل وشندي ،

والكبوشاب بكبوشية والعمراب والمسنداب وُوَلد ضحوية بجبل ُم علي والنافعاب
بتميد النافعاب وتميد حاج الطاهر  .وعموما ً فإن المنطقة 2بأجمعإلا ت وعد موطنا ً
لمجموعات الجعليين ،الَين ينتشرون فيإلا بكثافة ،وُعدادهم فيإلا تفو

ُعداد

سواهم ،من السكان في معظم ُرجاء المنطقة .

 1ـــ  2ـــ  2الشايقية:
استنادا ً على ُورا

نسب الجعليين فإن الشايقية يوعدون ُبناء عمومة

للجعليين ،فإلم ُبناء شاي بن حمدان شقي تانم بن حمدان جد قبيلة الجعليين  .وقد
ظل الشايقية يستقرون في ُوطانإلم الممتدة من كورتي لى ُبي فاطمة على النيل
في شمال السودان طيلة فترة السلطنة الزرقاء ،ولم يوعرف عنإلم ُنإلم قد فارقوا
ُوطانإلم طيلة تلك الفترة ،ولعل السبب في َلك يعود لى هيمنتإلم على موارد َل
في دعة ورفاهية  .ولكن هنالك بع

بأس بإلا في المنطقة ،سمحت لإلم بالعي

المصادر تحدثت عن هجرة مجموعة ص يرة من الشايقية لى منطقة شندي في
تلك الفترة ألسباب مجإلولة لم نتبين منإلا َل بواعث هجرة بع
الشايقية في القرن السابع عشر الميةدي .

مشاتخ العلم من
5

بدُت هجرة جماعاات الشاايقية لاى منطقاة شاندي فاي الرباع األول مان القارن
التاسع عشر الميةدي وَلك عندما انسحبت مجموعات ومقاتلة مانإلم لاى مديناة شاندي
6
اراك علااى السااودان فااي عااام
بعااد هزيمتإلااا فااي معركااة كااورتي  .و بعااد اسااتيةء األتا

 - 1عثمان حمد  ،ساإلم األرحاام فاي الساودان .ط1؛  ،القااهرة :دار العإلاد الجدياد للطباعاة ،بادون تااريخ.

– 126

.129
 - 2نفس المرجع،

.41-15

 - 3محمد سعيد معروف ومحمود علي نمر  ،مرجع ساب ،
 - 4جون لويس بوكإلارت  ،مرجع ساب ،
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 - 5محمااد عماار بشااير ،تطااور التعلاايم فااي السااودان 1956-1898م ،ترجمااة هنااري ريااا
بيروت :دار الجيل1968 ،م.

.365

 - 6مكي شبيكة ،السودان عبر القرون .ط1؛ بيروت :دار الثقافة1964 ،م.
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و خاارون ،ط1؛

4

1821م تحااالف الشااايقية معإلاام ودخلااوا فااي خاادمتإلم ،وقااد مإلااد َلااك الساابيل ُمااام
هجرتإلم لى المنطقة واَلنتشار فيإلا ،ومست لين حالة الفوضى التي مرت بإلاا المنطقاة
في ُعقاب اتتيال سماعيل بن محمد علاي فاي شاندي وحماةت الادفتردار اَلنتقامياة،
فقاموا باَلستيةء على ومعظم األراضي التي خلت من ُصحابإلا ،وسااعدتإلم الحكوماة
في َلك وُقطعتإلم كال ماا رتباوا فيا مان ُراضاي فاي منطقاة شاندي وباةد الجعلياين
عامة من كبوشية شاماَلً لاى حجار العسال جنوباً.واساتوطن الشاايقية منااط كبوشاية
1
تكاااثرت
وقناادتو والفجيجااة والبسااابير وشااندي وحجاار العساال وفااي هااَه المناااط

ُعدادهم واختلطوا بالجعليين ،حتى ُصبحوا يحتلون المرتبة الثانية بعد الجعلياين ،مان
حيث تعداد السكان في منطقة شندي حاليا ً.

 1ـــ  2ــــ  3العبابدة:
ينتسب العبابدة لى الصحابي الجليل الزبير بن العوام  عان طريا جادهم
عبااد ،الااَي هاااجر مان شااب الجزياارة العربياة لااى مصاار فاي حااوالي القاارن الثالااث
2
جنوب مصر حاول منطقاة ُساوان ،تيار ُنإلام
عشر الميةدي  .وموطن العبابدة في

ينتشاارون فااي مناااط واسااعة بااين مصاار والسااودان ،واسااتقرت جماعااات ماانإلم فااي
منطقااة شااندي لااى الجنااوب ماان مدينااة شااندي الحاليااة ،خاصااة فااي منطقااة ود نااورة
3
تباوُت قبيلاة العبابادة مكاناة
وسمر العبابدة جنوب مدينة شندي  .وفي منطقة شاندي

مميزة بين القباتل النازلة فيإلاا حياث كاانوا يلاون الجعلياين مرتباة فاي منطقاة شاندي
4
قاري
من حيث المكانة اَلجتماعية  ،بحكم انتماؤهم لقبيلة

وفااي منطقااة شااندي عااا

مثال جيارانإلم الجعلياين.

العباباادة فااي حالااة انتقااال داتاام بااين شااندي ودراو ،وكااانوا

يتواجدون وباستمرار على طول الطري الصحراوي الَي ياربط مصار بالساودان،
على ُن هنالك مجموعة منإلم ظلات تعاي بصاورة داتماة فاي مديناة شاندي وبعا
القرن التي تقع على جنوبإلا ،ويختفي ُثرهم تماما ً في المنااط الواقعاة لاى الشامال
 - 1محمد سعيد معروف ومحمود علي نمر ،مرجع ساب ،

.7

 - 2مصااطفى محمااد مسااعد ،ا سااةم والنوبااة فااي العصااور الوسااطى ،ط2؛ القاااهرة :مكتبااة اَلنجلااو مصاارية،
1960م ،

.196

 - 3جون لويس بوكإلارت ،مصدر ساب ،
 - 4نفس المصدر،
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ماان مدينااة شااندي ،باسااتثناء بعاا

الحاااَلت المحاادودة لاابع

األفااراد ُو األساار

الص يرة .

 1ـــ  2ـــ  4الحداربة:
الحداربة ُو الحضارمة ـ نسبة لى موطنإلم األصالي فاي حضارموت بااليمن
ـ من مجموعاات الساكان الاَين اساتقر بعضاإلم بمنطقاة شاندي ،ويوعتقاد ُن الحداربا
وفاادوا لااى السااودان فااي القاارن السااادس الماايةدي واسااتقروا علااى الساااحل ال ربااي
العناصاار البجاويااة ُ .مااا تواجاادهم فااي

للبحار األحماار ،واختلطااوا هنالااك مااع بعا

منطقة شندي فيعود لى ُواخار القارن الساابع عشار المايةدي ،عنادما بادُت تزدهار
الحركااة التجاريااة بمدينااة شااندي ،وقااد ُقاماات مجموعااة ماان الحداربااة بمدينااة شااندي
حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميةدي  ،وهي فاي الواقاع عباارة 2عان
مجموعاااة صااا يرة العااادد مااان التجاااار الاااَين ارتبطااات قاااامتإلم فاااي مديناااة شاااندي
بمصالحإلم التجارية فيإلا ،ضافة لى مجموعة ُ وخارن ُقال عاددا ً مانإلم اساتقرت فاي
قرية كبوشية.

 1ـــ  2ـــ  5النوبا:
النوبااا ماان ُقاادم العناصاار البشاارية التااي اسااتوطنت بمنطقااة شااندي  ،وترجااع
بدايات ظإلور العناصر النوبية في منطقة شندي لى حوالي القارن الراباع المايةدي
عقب سقوط المملكة المروي  ،حيث انتإلز شعب النوبا 3فرصة تشتت المارويين بعاد
سااقوط مملكااتإلم ،فاااتجإلوا جنوب اا ً نحااو جزياارة مااروي وُقاااموا مملكااة خاصااة بإلاام،
عرفت بمملكة علوة في نإلاية القارن الراباع المايةدي ُو مطلاع القارن الخاامس مان
و
الميةد ،وبعد سقوط مملكة علوة في مطلع القرن الساادس عشار ،قلات ُعاداد النوباا
ال ومقيمين في منطقة شندي بصاورة ملحوظاة ،بسابب هجارة ُعاداد كبيارة مانإلم نحاو
فااازوتلي وجنااوب كردفااانُ ،مااا المجموعااات التااي تبقاات ماانإلم بمنطقااة شااندي فقااد

 - 1مصطفى محمد مسعد ،مرجع ساب ،
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ُ -2ناادرس بيركلاو  ،رهاصااات الثااورة المإلديااة والتاااريخ اَلجتماااعي واَلقتصااادي للجعليااين وجياارانإلم -1821
1885م.ترجمة عادل عبد الماجد فرج ،جامعة الخرطوم1995،م ،رسالة ماجستير تير منشورة.
 - 3نعوم شقير ،مصدر ساب ،
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1

اختلط ات بالعناصاار العربيااة الموجااودة فااي ا قلاايم ،ولاام يتب ا منإلااا َل مجموعااات
ص ا يرة تخفااي ُصاالإلا عاان الناااس  .وفااي منطقااة شااندي تعا1ار

النوبااا للمااؤثرات

العربياااة وا ساااةمية فاعتنقااات ُعاااداد مااانإلم ا ساااةم ،وانااادمجت فاااي مجتمعاااات
المنطقةُ.ما النوبا الموجودين حاليا ً في منطقة شندي خاصة في مدينة شاندي فقاد تام
تإلجيرهم ليإلا قسرا ً في الربع الثاني من القرن العشارين ،بعاد ُن قااموا بثاورة ضاد
ال وحكم البريطاني في جباال النوباة فاي عاام 1917م ،ب ار

بعاادهم عان منااطقإلم

األصلية وتشديد الرقابة عليإلم فاي منطقاة شاندي ،القريباة مان العاصامة الخرطاوم،
زد على َلك ُن بع

عناصر النوبة قد وفدت لى المنطقة بحكم عملإلا في الجي

وقوات الشرطة .

 1ـــ  2ــــ ُ 6وَلد الريف:
كاااَلك اساااتقرت فاااي منطقاااة شاااندي بعااا العناصااار المنتمياااة لاااى القطااار
المصااري ،وهااي علااى مجمااوعتين :مساالمين مثاال جماعااات الحضااور ُو مااا ُ وطل ا
عليإلم ُوَلد الريف ،وهؤَلء ُتلبإلم يقيماون فاي مديناة شاندي .ومسايحيين وهام مان
مجموعات األقباط المصريين ،الاَين اشاتإلروا فاي منطقاة شاندي باسام النقاادا نسابة
لى قرية نقادا في صعيد مصر .

 1ـــ  2ـــ  7الرقي :
كَلك عرفت منطقة شندي مجموعات الرقي  ،الَين كانت توجد ُعداد مانإلم
في جميع ُنحاء منطقة شندي ،وهَه المجموعة ظلت تعي

فاي المنطقاة لاى الياوم،

وقااد ُجباارتإلم تقاليااد المجتمعااات العربيااة فااي التاازاوج والمصاااهرة ،علااى اَلحتف ااظ
بنظامإلم اَلجتماعي الخا

بإلم ،وهم يشكلون شريحة مإلمة من السكان فاي منطقاة

شندي .
ظل ات هااَه المجموعااات بخلفياتإلااا العرقيااة المتباينااة ،تشااكل مجمااول سااكان
منطقة شندي في المراكز الحضرية في المدن والقارن المجااورة لنإلار النيال ،حياث
ازدهاارت العواماال المحفاازة علااى اَلسااتقرار ،والتااي كااان ُهمإلاا الزراعااة والتجااارة
التي نشطت في المنطقة منَ القرن السابع عشر الميةدي .
 - 1الزبير ود ضوه و خرون ،تاريخ ملوك السودان ،تحقي مكي شبيكة ،ط1؛ الخرطوم 1947 ،م.
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ثانيا :المجموعات السكانية المتنقلة (الرحل):
وهَه المجموعة تتكون من السكان الَين تبعد ُوطانإلم عن شااطئ النيال فاي
منطقااة شااندي ،وهااي تضاام مجموعااة ماان القباتاال الص ا يرة التااي تجااوب الصااحراء
الشاارقية لمنطقااة شااندي ،وتعتمااد هااَه القباتاال فااي حياتإلااا علااى الزراعااة المطري اة
والرعي ،وقد سميت هاَه المجموعاة باالعرب الرحال .والعارب الرحال فاي منطقاة
شااندي تمتااد ُوطااانإلم فااي السااإلول الشاارقية للمنطقااة ،والتااي تشااكل مج ااَلً طبيعي اا ً
لتحركاتإلم الموسمية سعيا ً وراء المااء والكاأل لماشايتإلم ،وهام يمثلاون نسابة صا يرة
ماان سااكان منطقااة شااندي ،التااي ترتفااع نساابة الكثافااة السااكانية فيإلااا فااي المناااط
المجاورة لنإلر النيل ،بينما تقل كثيرا ً في مناط العارب الرحال ،والساإلول الشارقية
للمنطقة .وتتكون مجموعات العرب الرحل في منطقة شندي ،من خمس مجموعاات
قبلياااة هاااي :الفادنياااة والعبابااادة والحساااانية والكفنجاااة والنافعااااب .وهاااؤَلء ت طاااي
تحركاتإلم معظم السإلول الجنوبية الشرقية ،الواقعة لى الشر من مدينة شانديُ ،و
السإلول الشمالية الشرقية لمنطقة شندي .

 1ـــ  2ـــ  8العبابدة الرحل:
العبابدة الر ح ل هم جزء مان قبيلاة العبابادة ال منتشارة فاي كثيار مان بقاال
السودان ،وتعي

مجموعات منإلا في بع

المناط الحضرية الواقعاة جناوب

مدينااة شااندي .وهاام يعاادون ماان ُكباار جماعااات العاارب الرحاال فااي المنطقااة،
يتو اجدون في المناط الواقعة شر مدينة شندي ،والساإلول الجنوبياة الشارقية
1
البطانة وفي منطقاة النقعاة والمصاورات حياث
لمنطقة شندي  ،المتاخمة لسإلل
يحتكون مع الكفنجة في المرعى ،وكثيرا ً ما يتجاو ل العبابادة الرحال حاول باار

الدشااة والساالمانية الواقعااة لااى الجنااوب الشاارقي ماان مدينااة شااندي ،ويتوتلااون
2
ُحيانا ً لى داخل البطانة .

 1ـــ  2ـــ  9الكفنجة:

 - 1دارة المديرية الشمالية ،الدامر ،مرشد المديرية الشماليةُ ،بريل 1973م.
 - 2متنوعات  121/8/1ن
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ينتمي الكفنجة الرحل لى قبيلة الشايقية التي استقرت مجموعات منإلا في
منطقة شندي في النصف األول من القرن التاسع عشر ،مثل السواراب والعدَلناب
1
المجموعات
والعبوداب في كبوشية ،وقندتو وحجر العسل والبسابير .وقد استقرت

التي سب

الحضريةُ ،ما الكفجة فتمتد ُوطانإلم في السإلول

َكرها في المناط

الشرقية لمنطقة شندي في األودية الواقعة لى الشر والجنوب من منطقة حجر
العسل ،وفي مناط وادي العوتيب والنقعة والمصورات.ويمتد تأثير الكفنجة على
سكان المنطقة فيتصلون بالمجموعات السكانية األخرن في بانقا وحجر العسل،
وعلى الرتم من َلك فإنإلم يوعدون من ُص ر مجموعات العرب الرحل في
المنطقة .

 1ـــ  2ـــ  10الحسانية:
وهي من ُكبر مجموعات الرحل في منطقة شندي ،ويوعرف حسانية منطقة
شندي بالحسانية شر  ،وتوجد مجموعات الحسانية ترب في المنطقة الواقعة
ترب النيل ،وقد الح مصطلح شر وترب ،باسم الحسانية ب ر

التصنيف

الج رافي فقط.وتمتد ُوطان الحسانية في منطقة شندي لى الشر من محطة جبل
جاري والرويان ،وقاعدتإلم منطقة ُلبان جديد ،وقد تصل تحركات الحسانية في
األحيان شرقا ً حتى ود حسونة بمنطقة البطاحين ،و لى حدود وَلية
بع
الخرطوم.وهَه المناط التي يرتادها الحسانية ،هي في جملتإلا مراعي خصبة
ُسإلمت بقدر كبير في جعل الحسانية ،من ُكثر قباتل العرب الرحل ثراءا ً وامتةكا ً
للثروة الحيوانية بمنطقة شندي .

2

 1ـــ  2ـــ  11الفادنية:
ينتمي عرب الفادنية لى قبيلة قري  ،ويرجعون في نسبإلم لى علي بن ُبي
طالب كرم

3
شندي يعيشون في السإلول الواقعة شر
وجإل  ،والفادنية بمنطقة

نإلر النيل ،ويوطل

 - 1عثمان حمد

 ،مرجع ساب ،
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 - 3عثمان حمد

عليإلم الفادنية شر  ،وتمتد ُوطانإلم في بادية كبوشية ،و
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1
للمياه بمنطقة تميد حاج
مركزهم قرية تميد حاج الطاهر  ،ونسبة لوجود بتر

الطاهر ساعدت على اَلستقرار فيمكن تصنيف الفادنية بأنإلم عرب شب ورحل،
حيث تطول قامتإلم في قرية التميد خصوصا ً في فصل الصيف والشتاء .وهم كَلك
يعدون من المجموعات القليلة من العرب الرحل في منطقة شندي .

 1ـــ  2ـــ  12النافعاب:
ينتمي النافعاب الي الجعليين الَين ينتشرون في معظم منطقة شندي وتعي
مجموعات من النافعاب حياة تنقل وترحال في المنطقة الشرقية من شندي ،وفي
بادية كبوشية ومركز النافعاب الرحل قرية تميد النافعاب وهم مثل الفادنية يوعدون
عرب شب ورحل ،حيث ُنإلم يستقرون في مركزهم فترات طويلة من شإلور السنة.

 1ـــ  3خلفية تاريخية:
ت و َعد منطقة شندي من المناط القليلة في السودان التي حفلت بإرث حضاري
مميز وُهمية تاريخية ظاهرة للعيان بسبب ما توافر لإلا في الساب من كونإلا كانت
قديما ً حدن مراكز التةقح بين الثقافات النوبية والعربية ،ومإلدا ً لحضارات عظيمة
شإلدها السودان خةل الحقب التاريخية ال ومتعاقبة التي مرت علي .

 1ـــ  3ـــ  1منطقة شندي في العوصور الحجرية:
شإلدت منطقة شندي في العصر الحجري القديم بع

مظاهر الحياة

واَلستقرار نسان العصر الحجري القديم ،واستدل على َلك من خةل العثور
على بع

علماء اآلثار،
المخلفات اآلثارية الدالة على وجوده في المنطقة بواسطة و

خاصة في موقع قلعة شنان شمال ترب مدينة شندي ،حيث تم العثور في الموقع
على هياكل عظمية بشرية ،ومخلفات عبارة عن ُدوات زينة وقطع فخارية تعود
لى الفترة بين عامي . 6000م و. 3000م .

 1ـ نفس المرجع،

2
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 - 2صةح عمر الصاد  ،تقرير عن العمل الميداني لقسم اآلثار جامعة شندي  ،يونيو 2000م.
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علماء اآلثار في منطقة شندي في موقع بالقرب من قرية كبوشية
كَلك عثر و
شمال شندي ،على ُدوات حجرية تعود لى العصر الحجري القديم في السودان ،
ولم يتم العثور في هَه المنطقة على هياكل عظمية بشرية ُو مخلفات ،مثلما كان
الحال في موقع قلعة شنان ،ولكن العثور على هَه األدوات الحجرية التي كانت
ت وصنع وت وستخدم بواسطة ا نسان تمثل دَللة قاطعة على وجوده واستقراره في
المنطقة .

2

وضحت هَه المخلفات التي تم العثور عليإلا في المنطقة ُن نسان العصر
الحجري القديم بمنطقة شندي كان يعي

حياة بداتية بسيطة على األراضي

ال ومرتفعة المجاورة لنإلر النيل ،واعتمد في هَه الفترة في توفير تَات على صيد
الحيوانات البرية والتقاط ثمار األشجار الخلوية القريبة من ُماكن سكن .ويبدو ُن
في هَه الحقبة لم يعتاد حياة اَلستقرار في المناط المجاورة لنإلر النيل بسبب عدم
انتظام فيضان النيل ،وت ييره لمجراه ،وقد فر

علي هَا الواقع ُن يعي

حياة

سرعان ما ت ير بعد ُن
تجوال داتم بالقرب من شواطئ النيل ،تير ُن هَا األمر و
طرُت بع

الت يرات المناخية في المنطقة ،نجمت عنإلا موجة من الجفاف ُدت

لى استقرار مجرن النيل ،األمر الَي شجع على اَلستقرار بالقرب من شواطئ
النيل ومن ث َم ممارسة حرفة الزراعة ،وقد ترتب على هَه التطورات ازدياد
ارتباط باألر

 ،و بداية ظإلور مراكز التجمعات السكانية في المنطقة التي

دخلت في حقبة العصر الحجري الحديث .
في العصر الحجري الحديث وردت شارات في بع

4

النصو

المصرية

القديمة التي تعود لى حقبة الدولة المصرية القديمة ،هي عبارة عن ُسماء لمواضع
ُو مناط تجمعات سكانية في قليم النوبة العليا ،اعتقد بع
 - 1سااامية بشااير دفااع
والت ليف1999 ،م.

العلماء ُنإلا تعود

،تاااريخ الحضااارات السااودانية القديمااة .ط1؛الخرطااوم :دار هاياال للطباعااة والنشاار
.38

 - 2شوقي الجمل ،تاريخ سودان وادي النيل .ط1؛ القاهرة :مكتبة األنجلومصرية1969 ،م .ج،1
 - 3سامية بشير دفع
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مواقع التجمعات السكانية في منطقة شندي الحالية  ،مما يشير لى ُن
لبع
المراكز الحضرية فيإلا ،من كبوشية شماَلً وحتى
المنطقة قد شإلدت قيام بع

1

منطقة ود بانقا جنوبا ً على طول مجرن نإلر النيل مرورا ً بمدينة شندي .
الفترة النإلاتية للعصر الحجري الحديث في منطقة شندي والتي تعود لى
النصف األول من األلفية الرابعة قبل الميةدُ ،مكن التعرف عليإلا وتحديدها في
منطقة التراجمة الواقعة في وسط منطقة شندي لى الشمال من مدينة شدي الحالية.
وبنإلاية هَه الفترة دخلت منطقة شندي في حقبة تامضة يعتقد علماء اآلثار استنادا ً
على عدم عثورهم على ُدلة ثارية في المنطقة تشير لى وجود نشاط بشري ُو
ُثر لحياة في المنطقة بعد هَه الحقبة ُنإلا وهجرت من سكانإلا وخلت من ُي اثر
للحياة فيإلا ،ولم تظإلر مؤشرات وجود النشاط البشري في المنطقة مرة ُ وخرن َل
عندما حل القرن السابع قبل الميةد الَي شإلد ازدهار الحضارة المروية في منطقة
كبوشية .

2

 1ـــ  3ـــ  2منطقة شندي في العصر المروي:
في القرن السابع قبل الميةد نتيجة لتضعضع السيادة الكوشية على مصر
وضعف الصةت التجارية بين البلدين ،انتقلت عاصمة الدولة الكوشية لى مدينة
مروي القديمة بالقرب من البجراوية ،وُصبحت مروي العاصمة السياسية
واَلقتصادية في مملكة كو  ،وازدهرت األجزاء الشمالية من منطقة شندي
سياسيا ً واقتصاديا ً ،فصارت قبلة ألنظار الكثيرين من ُهل المنطقة ،واكتظت
بالسكان بعد ُن كانت خالية في نإلاية العصر الحجري الحديث  ،ونتيجة لَلك
انتشرت المراكز الحضرية في مروي حيث توجد مراكز الحكم وا دارة ،وفي
النقعة والمصورات في السإلول الشرقية للمنطقة ،حيث و
شيدت هنالك المعابد

 - 1سامية بشير دفع

 ،مرجع ساب ،

.148-143

 - 2شااارلس بوني ا وُحمااد محمااد علااي الحاااتم ،كرمااة مملكااة النوبااة ،ترجمااة صااةح الاادين محمااد احمااد .ط1؛
الخرطوم :شركة دار الخرطوم للطباعة.
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 - 3شارلس بوني وُحمد محمد علي الحاتم ،مرجع ساب ،
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والمدارس ،وفي ود بانقا التي ازدهرت في هَه الحقبة ونمت كمركز تجاري
وديني و ومنتجع للعاتلة المالكة في جنوب منطقة شندي .

1

في عام 350م تعرضت مملكة مروي ل زوة مدمرة من األحبا

الَين

ُشاعوا الخراب في كل ُجزاء المملكة ،وفي ُعقاب هَه ال زوة دخلت المنطقة مرة
ُ وخرن في حقبة ومظلمة َل يوعرف على وج التحديد ما دار فيإلا بسبب انقطال الصةت
بين ُركان المملكة المتداعية والعالم الخارجي خاصة مصر .يبدو ُن المملكة قد
ودمرت تماما ً نتيجة لإلَه الحملة الشرسة ،وُن األ وسرة الحاكمة ومعظم سكان المملكة قد
فروا تربا ً نحو كردفان ودارفور 2،ومن ال ومرجح ُن هَا اَلنإليار المفاجئ للمملكة قد
تسبب في حدوث شيء من الفوضى واَلضطرابات السياسية واَلجتماعية في وكل
ا قليم ومنطقة شندي بصفة خاصة نتيجة لتدمير النظم السياسية واَلجتماعية في
ا قليم ،وفرار ُعداد كبيرة من سكان  ،وتسببت كَلك في حدوث فرا فتح الطري
ُمام هجرة مجموعات من شعب النوبا للمنطقة واَلستقرار فيإلا .ويبدو ُن الزعامات
القبلية والدينية لإلَه المجموعات ال ومإلاجرة استطاعت َلحقا ً ُن تكون كيانات ص يرة
في المناط الجنوبية والشمالية ال ربية من العاصمة السابقة مروي والتي تطورت
فيما بعد لى ما صار يوطل علي مملكة األبواب ُو بةد األبواب.

4

 1ـــ  3ــــ  3منطقة شندي في حقبة الممالك المسيحية في السودان:
َل يوعرف على وج التحقي تداعيات األحداث التي شإلدتإلا منطقة شندي
في الفترة التي تلت سقوط المملكة المروية وسبقت قيام مملكة علوة المسيحية.ولكن
يبدو ُن منطقة شندي خةل هَه الحقبة ال امضة من تاريخإلا كانت مسرحا ً لإلجرة
مجموعات سكانية محلية ُ وطل عليإلا النوبا جاءت من شمال السودان واستقرت

 - 1شو الجمل ،مرجع ساب ،
 2ـ
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Arkell. A J .A history of the Sudan from the earliest time to

1821.London.1900.published by the Athlone press. First Edition. P.174
 3ـ محماد باراهيم بكار ،المادخل لاى تااريخ الساودان القاديم .ط1؛ القااهرة :المطبعاة الحديثاة بمصار1968 ،م.
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فيإلا ،وشإلدت ميةد الممالك المسيحية في المنطقة الواقعة لى الشمال والجنوب من
منطقة شندي الحالية.
في حقبة الممالك المسيحية في السودان ،وَلعتبارات سياسية محضة
قوسمت جزيرة مروي لى قسمين ،قسم شمالي يتبع لمملكة المقرة المسيحية ،وقسم
جنوبي يتبع لمملكة علوة المسيحية ،والحد الفاصل بين هَين القسمين هو منطقة
كبوشية شمال شندي والتي كانت تشكل المقاطعة الشمالية لمملكة علوة المسيحية،
التي اشتإلرت ببةد األبواب ُو مملكة األبواب  ،وعلى هَا فإن ومعظمُ 1جزاء
منطقة شندي الحالية كانت تدخل ضمن حدود مملكة علوة المسيحية التي كانت
تمتد شماَلً حتى موقع قرية كبوشية الحالية على الضفة الشرقية لنإلر النيل .
المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ المنطقة لم تسإلب في الحديث عن
مملكة األبواب ،ولم ت وسلط الكثير من الضوء على المنطقة في هَه الحقبة التاريخية
التي نجإلل عنإلا الكثير ،ولكن يبدو ُن مملكة األبواب هَه كانت تتمتع بشيء من
اَلستقةل في عةقتإلا بمملكة علوة المسيحية نتيجة لبوعدها الج رافي عن
العاصمة.وقد انحصرت عةقة ملوك سوبا بإلَه المملكة فقط في الموافقة على
تعيين وحكام هَه المقاطعة ،وفر

نفوَها السياسي عليإلا ،وَلك لألهمية

ا ستراتيجية التي كانت تتمتع بإلا المنطقة بالنسبة لمملكة علوة المسيحية باعتبارها
البوابة الشمالية للمملكة والتي تسربت عبرها المؤثرات ا سةمية والعربية لى
ُواسط السودان .
قبل سقوط مملكة علوة المسيحية في عام 1504م بدُت تلوح في األف
األهمية اَلقتصادية لمنطقة شندي ،والتي تجلت بوضوح في حقبة الممالك
ا سةمية في السودان ،حيث ُصبحت مدينة شندي في تلك الحقبة من ُكبر المدن
التجارية في السودان بفضل موقعإلا الج رافي ال ومميز ،الَي مكنإلا من السيطرة
على طر القوافل التجارية المتجإلة من شندي شماَلً وجنوبا ً وشرقاً ،وقد ساعد
على بروز هَه األهمية اَلقتصادية لمدينة شندي استقرار مجموعات العرب
المإلاجرين فيإلا وسيطرتإلم عليإلا قبيل سقوط المملكة المسيحية في عام 1504م .
Arkel.op.cit.P.190 - 1
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 1ـــ  3ـــ  4منطقة شندي في عصر السلطنة الزرقاء:
سقطت مملكة علوة المسيحية في مطلع القرن السادس عشر الميةدي علي
عرفت تاريخيا ً
يد تحالف الفوني والعرب ،وقامت على ُنقاضإلا سلطنة سةمية و
بالسلطنة الزرقاء ُو سلطنة الفوني ،امتدت حدودها من الشةل الثالث شماَلً لى
جبال فازوتلى جنوباً ،ومن سواكن على البحر األحمر شرقا ً لى النيل األبي
1
والسيادة في السلطنة الوليدة الفوني وحلفاتإلم العبدَلب،
تربا ً  ،وقد تقاسم النفوَ
الَين بسطوا نفوَهم على المنطقة الممتدة من قري جنوبا ً وحتى بةد الشايقية ُو
الشةل الثالث شماَلً ،يحكمون هَه المنطقة مباشرة نيابة عن الفوني .وضمت

منطقة نفوَ العبدَلب هَه بع

المشيخات والممالك الص يرة مثل مشيخة

الشنابلة ،ومملكة الجموعية ومملكة الجعليين ومملكة الميرفاب ومملكة الرباطاب
ومشيخة المناصير .

3

 1ـــ  3ـــ  5مملكة الجعليين:
قامت مملكة الجعليين وعاصمتإلا شندي شمال مشيخة العبدَلب في المنطقة
عرفت في حقبة مملكة علوة المسيحية بدار األبواب ُو بةد األبواب.وَل
التي و
يوعرف على وج التحديد متى نشأت هَه المملكة ،ولكن استنادا ً على ما َكره
الرحالة اليإلودي ديفيد روبينيعن مملكة الجعليين ومقابلت لملكإلا ال ومسمى ُبو
4
تجإلا ً شماَلً لى مصر.فمن المحتمل ُن تكون المملكة
عقرب  ،بعد م ادرت سنار وم
قد نشأت في الربع األخير من القرن الخامس عشر الميةدي ُو مطلع القرن
السادس عشر الميةدي ،لتبدو في نظر روبيني في نإلاية الربع األول من القرن
السادس عشر مملكة ثابتة األركان ولإلا نوظمإلا ورسومإلا الملكية .
خضعت مملكة الجعليين لنفوَ الفوني عن طري العبدَلب الَين كانوا
يبسطون نفوَهم على المنطقة نيابة عن الفوني ،وتولى الحكم في هَه المملكة ُ وسرة
 - 1نعوم شقير ،مرجع ساب ،
 -2نفس المرجع،

.387
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 - 3نفس المرجع،
 روبيني رحالة يمني زار سنار في طريق من جزيرة العرب لى ُوربا عام 1523م على ُيام عمارة دنقس
ومر بمنطقة شندي في طريق لى مصر .
Hillelson. David Reubeni, an early visitor to Sennar. SNR. Vol. 16-1933. - 4
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السعداب ـ نسبة لى سعد ُبي دبوس ـ التي ارتبطت بصةت ومصاهرة وروابط
ُسرية مع العبدَلب  ،وحكمت هَه األسرة 1المملكة فترة طويلة من الزمن امتدت
حوالي ماتتان وخمسة وثةثون عاماً ،تعاقب خةلإلا على وكرسي الملك ستة عشر
ملكاًُ ،وردهم كايو في كتاب (رحلة في مروي) ابتدا ًء من سعد ُبي دبوس ُولإلم
لى المك نمر خرهم .

2

قاتمة كايو هَه ت ورجع ُول ملوك السعداب لى العام 1576م تقريباًُ ،ي في
نإلاية القرن السادس عشر الميةدي ،وهو تاريخ يتف مع ما َكره مكمايكل بأن
قبيلة الجعليين التي ينتمي ليإلا السعداب تزاوجت في القرن السادس عشر مع
السكان المحليين في منطقة شمال السبلوقة ،وكونت لإلا نفوَا ً عن طري هَه
3

المصاهرة في هَا القرن السادس عشر  ،ولكن يبدو متأخرا ً بع

الشيء عن

الفترة التي زار فيإلا روبيني مملكة الجعليين وملكإلا ُبو عقرب في عام 1523م
مما يترتب علي احتماَلت ثةثة:
اَلحتمال األول ُن قاتمة كايو تتحدث عن ملوك مملكة الجعليين من
السعداب فقط ،وسعد ُبو دبوس ُولإلم كما جاء في قاتمت  ،وُن هناك بع

الحكام

قد سبقوه في الحكم من خارج ُسرة السعداب ،منإلم ُبو عقرب الَي قابل روبيني
في عام 1523م.
واَلحتمال الثاني هو ُن سعد ُبو دبوس وُبو عقرب اسمان لشخ

واحد

و ن كايو وسبب اعتماده في حساب سنوات حكم ملوك الجعليين على الروايات
الشفإلية التي تفتقر لى الدقة في هَا الجانب قد ُخطأ وُورد فترات حكم ناقصة
لبع

الملوك وربما ُتلبإلم ونتي عن َلك ظإلور تاريخين مختلفين ،لبداية حكم

شخ

واحد.

Macmichael H.A. A history of the Arabs in the Sudan. London. 1921. P. 233 -1
Cailliaud. Voyage Ametroe. Paris, 1826. P. 106-107 -2
H.A. Macmichael, op.cit. P.233 -3
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ُما اَلحتمال الثالث ،فإلو ُن ُبو عقرب الَي قابل روبيني لم يكن سون
زعيم محلي في ُو بالقرب من شندي وُن هناك زعيم خر لم يَكره يخضع ل ُبو
عقرب .

1

توضح قاتمة كايو ُن نظام الحكم في مملكة الجعليين كان يقوم على نظام
الوراثة ،وَلك بأن ينتقل الحكم لى اَلبن بعد وفاة األبُ ،و لى األخ بعد وفاة
ُخي  ،ن لم يكن ل ابنا ً يرث في سن الرشد ،ولكن يبدو ُن هَا النظام في ُواخر
ُفراد األسرة الطامحين في
ُيام حكم هَه األسرة ،لم يعد يلبي طموحات بع
الوصول لى كرسي الملك ،فاضطروا لى اللجوء َلستعمال وساتل ُ وخرن للفوز
بنصيب من النفوَ ُو السلطة ،مثل اَلنشقا ُو استخدام القوة مثلما فعل محمد ود
2
المك مساعد بن سعد
نمر مع الملك سعد ود دريس ود الفحل  ،وابن نمر بعده مع
3
الجديد بعد وفاة سلف ـ وعادة ً ما يكون ابن الملك
بن دريس  .ويتم تنصيب الملك
4
تجرن
ى ـ بعد مباركة األسرة الحاكمة وموافقة العبدَلب وف طقوس ومعينة
ال ومت َ َوف َ
في عاصمة العبدَلب.

تمتعت مملكة الجعليين بنول من اَلستقةل ُو الحكم الَاتي الموسع،
وانحصرت عةقات ملوكإلا مع الفوني والعبدَلب في الموافقة على تعيين الملك
الجديد ،ودفع مبل ا ً من المال سنويا ً دَللة على الوَلء والخضول لملك الفوني،
وعدا َلك فقد كانوا يتمتعون بكل مظاهر اَلستقةل ولإلم ومطل
تصريف شتون مملكتإلم .

الحرية في

5

النظام ا داري في مملكة الجعليين كان نظاما ً مركزيا ً حيث كان الملك

يجمع في يدي كل السلطات ،وهو يحكم مملكت من عاصمت شندي ويعاون

Craw Ford, O.G.S, op.cit., P.61 - 1
 -2الفحل الفكاي الطااهر ،تااريخ وُصاول العارب فاي الساودان .ط1؛ الخرطاوم :دار الطاابع العرباي1976 ،م.
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السودانية للكتب1972 ،م.
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ُقرباؤه في وحكم القرن التابعة للملكة وفي تصريف شتونإلا وبسط األمن فيإلا،
وف المنازعات التي قد تحدث بين ُهلإلا .وقوام ا دارة في مملكة الجعليين هي
الملك ومعاوني من حكام األقاليم والقرن ،وُسرت وستة من ُفراد الشرطة و مام
وخازن وفرقة من الحرس ُتلبإلا من الرقي .
ظلت مدينة شندي عاصمةً ومقرا ً لملوك الجعليين حتى بداية وحكم الملك
سعد ابن دريس بن عبد السةم ،الَي خالف ُسةف وقام ألسباب مجإلولة بنقل
1

مركز المملكة من مدينة شندي لى المتمة على الشاطئ ال ربي لنإلر النيل ،وجعل
شندي مركزا ً لوكيل الدار محمد بن نمر بن عبد السةم 2ومنَ َلك الحين ُصبحت
المتمة عاصمة لمملكة الجعليين والسعداب حتى ُيام نمر بن محمد بن نمر الَي
ُعاد لشندي

مكانتإلا السابقة كعاصمة لمملكة الجعليين حتى ال زو التركي

المصري للسودان في عام 1821م.

 1ـــ  3ـــ  6شندي في فترة ال وحكم المصري التركي:
في عام 1820م قرر محمد علي والي مصر تزو السودان وضم لوَليت ،
فأرسل جيوش لى السودان بقيادة ابن سماعيل الَي توتل بجيوش جنوبا ً بعد
انتصاره على الشايقية في معركة كورتي ،واستولى على مدينة بربر في مارس
1821م ،وفي نفس الشإلر استسلم ل المك نمر ملك شندي في مدينة بربر
وباستسةم هَا األخير دخلت منطقة شندي تحت الحكم التركي في السودان
وخضعت لسلطان الفاتح الجديد.
رابط سماعيل بن محمد علي بجيوش في مدينة شندي ولم يواصل زحف
نحو مدينة سنار كما كان مخططا ً ل  ،خاصة بعد ُن ُصبحت سنار مدينة مكشوفة
ُمام الجي

الفاتح بعد سقوط مدينة شندي ،األمر الَي جعل والده يشعر بالقل من

تأخره وعدم تقدم نحو مدينة سنار ،والَي برره سماعيل بانتظاره لتوفر العدد
الكافي من الجمال لمواصلة الزحف نحو سنار .وعندما تحرك سماعيل 3من شندي
ومتجإلا ً لى سنار ،في مايو 1821م اصطحب مع المك نمر والمك مساعد لضمان
 -1نفس المصدر ،

.216

 2ـ الفحل الفكي الطاهر ،مرجع ساب ،
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 - 3مكي شبيكة ،تاريخ شعوب وادي النيل .ط1؛ بيروت :دار الثقافة1965 ،م.
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وَلء ُهل المنطقة ل  ،وترك في مدينة شندي كتيبة ص يرة من الجند في شارة
لى نإلاية مملكة الجعليين وانتإلاء دور ُسرتإلا الحاكمة .
بعد ُكثر من سنة قضاها في السودان ،وبعد ُن قام بالمإلمة التي كلف بإلا
والده قرر سماعيل العودة لى مصر ،وفي طري

عودت توقف بمدينة شندي

ومكث فيإلا فترة وجيزة قابل خةلإلا المك نمر والمك مساعد اللَين كانا قد عادا
لى شندي بعد سقوط سنار ،ولم يتمكن سماعيل من كمال بقية رحلت من شندي
لى مصر بسبب نشوب ُزمة حادة بين والمك نمر في شندي ،انتإلت باتتيال حرقا ً
في المدينة في نإلاية ُكتوبر من عام 1822م.

2

شإلدت مدينة شندي في بدايات الحكم التركي المصري للسودان هَه الحادثة
التي ُلقت بظةلإلا على منطقة شندي وسكانإلا ومستقبلإلا السياسي واَلقتصادي،
وَلك بسبب المجازر التي رتكبإلا محمد بك الدفتردار الَي ما ُن سمع بخبر
اتتيال سماعيل في شندي ،حتى تحرك بجيوش من كردفان ،دون ُن ينتظر
تعليمات القاهرة قاصدا ً شندي ،وُحدث فيإلا دمارا ً بال اً ،وارتكب فيإلا مَابح
مروعة راح ضحيتإلا ُعداد كبيرة من السكان األبرياء ،وهجر الناجون منإلم
منازلإلم واعتصموا في المناط الناتية بعيدا ً عن سطوة وبط الدفتردار ،وتحولت
المدينة لى خراتب بعد ُن كانت ثاني ُكبر مدينة في السودان الشرقي قبيل
ال زو 3،وفقدت ُهميتإلا كعاصمة تاريخية للجعليين ،وحلت محلإلا المتمة على
الشاطئ اآلخر لنإلر النيل.4وُصبحت شندي مقرا ً لحامية عسكرية ومركزا ً ل وخط
تحت دارة المتمة ،ومقرا ً لحاكم الخط ولشيخ مشاتخ الجعليين بشير ود عقيد الَي
عين الدفتردار مكا ً على شندي والمتمة .

ُ -1ندرس بيركلو ،مصدر ساب ،
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1

بعد رحيل الدفتردار وكف لت الحربية عن المنطقة وسكانإلا ،بدُت الحياة
تدب في شندي من جديد ،ولكنإلا لم تتمكن من استعادة ُهميتإلا السابقة كمركز ثقل
تجاري و داري بين سنار ومصر طيلة فترة الحكم التركي للسودان ،بسبب
التخريب الَي ُحدث فيإلا الدفتردار وتراجعت ُهمية المنطقة لمصلحة منطقة بربر
التي ُصبحت حاضرتإلا مدينة بربر ،عاصمة قليمية هامة في فترة الحكم التركي
المصري للسودان ،وبدُت تحتل مكانة شندي التجارية ،بعد ُن ُصبحت ترد ليإلا
البضاتع من مصر وجزيرة العرب والإلند عن طري النيل والبحر األحمر .
يبدو ُن منطقة شندي وألسباب تير معروفة وربما يعود مصدرها لى قوربإلا
الشديد من العاصمة الخرطوم ،قد ش لت حيزا ً كبيرا ً من اهتمامات الحكمدار ُحمد
خورشيد ( 1826ـ 1839م) ،والَي ُظإلر اهتماما ً واضحا ً بأحوال المدينة
ومجريات األمور فيإلا بسبب خصوصيتإلا والدمار الكبير الَي تعرضت ل قبل
سنوات قليلة ،كما ُظإلر حرصا ً بال ا ً في ومعالجة النزاعات التي حدثت حول
األراضي بين الجعليين وبشير ود عقيد من جإلة ،وبين الجعليين والشايقية من جإلة
ُخرن  .وكان خورشيد قبل َلك 2قد اتخَ من مدينة شندي مصيفا ً ل  ،حيث بنى فيإلا
قصرا ً صيفيا ً خصيصا ً لإلَا ال ر

 3سكن فيما بعد قاتد الفرقة المصرية التاسعة

4
وباء الكوليرا في العاصمة
التي تمركزت في مدينة شندي  ،لَلك وعندما انتشر

الخرطوم وقضى على الكثير من سكانإلا في عام 1837م ،توج خورشيد لى
مدينة شندي وُقام فيإلا فترة من الزمن حتى ينجلي هَا الوباء عن العاصمة
الخرطوم .وربما اعتبرت شندي 5في تلك الفترة عاصمة لكل القطر يدير منإلا
الحكمدار ُحمد خورشيد شتون البةد.
لعبت منطقة شندي دورا ً ومإلما ً في دعم المجإلود الحربي لجيو

محمد علي

والي مصر التي كانت تقاتل الوهابيين في الحجاز منَ 1818م ،فقد كانت المدينة
 -1نعوم شقير ،مرجع ساب ،
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وباعتبارها ُقرب مدينة على النيل لميناء سواكن مركزا ً لحشد وتجميع الجنود
الَين كانوا يورسلون لى الحجاز عن طري سواكن عبر شندي ومنإلا لى ميناء
جدة على الجانب اآلخر من البحر األحمر  .كما كانت مدينة شنديُ 1يضاً ،وعبر
نفس الطري مصدر ا مداد الرتيس لجيو

محمد علي في الحجاز بالجمال التي

تتناسب طبيعتإلا مع صحراء جزيرة العرب ،ويبدو ُن منطقة شندي كانت بإلا ثروة
َل بأس بإلا من الجمال حيث تأخر سماعيل بن محمد علي فيإلا بع
ال ر

الوقت لنفس

.
كَلك شإلدت منطقة شندي في بدايات عإلد الحكمدار ُحمد باشا ُبو ودان

(1839م1844-م) ُحداث ثورة الشايقية ،التي اندلعت في مدينة شندي بسبب
حرمان لإلم من اَلمتيازات التي منحإلا لإلم خورشيد باشا ،وتمثلت في قطاعإلم
م ساحات واسعة من األراضي لزراعتإلا دون ُن يدفعوا عليإلا ضراتب على ُن
تمنحإلم الحكومة علفا ً لخيولإلم ،فطالبإلم ُحمد باشا بدفع الضراتب عن األراضي
التي زرعوها منَ ُيام خورشيد باشا ،وُلزمإلم بزراعتإلا وعدم تركإلا ،مع دفع
ضريبة عنإلا مما ُتضب ُحد زعماء الشايقية في مدينة شندي ،وهو المك حمد
الَي قام بتخريب مزارل الشايقية في شندي ،انتقاما ً من ُحمد ُبو ودان ،وخرج
بأهل ورجال من مدينة شندي سالكا ً الطري بين النيل األزر ونإلر عطبرة في
طريق لى الحدود الحبشية .تير ُن ُحمد ُبو ودان 3لح ب على رُس كتيبة من
الفرسان ومصطحبا ً مع ُحد زعماء الشايقية في مدينة شندي وهو المك كمبال ،
وهاجم معسكره ففر المك حمد مع عدد من رجال وُسر ُحمد ُبو ودان معظم
النساء واألطفال وعاد بإلم لى شندي .
صمم المك حمد على القيام بإلجوم ومباتت على ُحمد ُبو ودان وتقدم
برجال لى مدينة شندي عبر طري مإلجور ،وهاجم معسكر ُحمد ُبو ودان في
 - 1رتشااارد هياال ،علااى تخااوم العااالم ا سااةمي ،ترجمااة عبااد العظ ايم ُحمااد عكاشااة ،جامعااة الخرطااوم ،قساام
الترجمة1984 ،م  ،رسالة ماجستير تير منشورة.
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شندي قبيل الفجر وتحت جنح الظةم ،وضرب ضربت وُحدث فوضى في
الخيول والجمال واألسلحة النارية ،وخرج من
معسكره ،واستولى على بع
المدينة فتبع ُحمد ُبو ودان وُوقع ب الإلزيمة مرة ُ وخرن وهو وفي طريق نحو
الحدود الحبشية ،وقوتل في هَه المعركة المك كمبال.وبعد ُخَ ورد بين الطرفين
استسلم المك حمد في مارس 1839م ،بعد ُن عفا عن ُحمد باشا ،وسمح للجنود
الشايقية في مدينة شندي وقووادهم بالتنازل عن األر التي ظلوا يزرعونإلا منَ
ُيام خورشيد باشاُ ،ما من ُراد اَلستمرار في زراعتإلا فعلي دفع ضريبة سنوية
ومعينة ،ورجع المك حمد لمزاولة الزراعة في ُرض من جديد وعا
بسةم .

في شندي

1

عندما زار محمد سعيد باشا والي مصر السودان في عام 1857م توقف
بمدينة شندي في طريق لى الخرطوم ،وفيإلا ُعلن بحضور زعماتإلا وُعيانإلا ـ
بعدما تبين ل ما يعاني األهالي من و
ظلم و رها في دفع الضراتب ،وتسلط
الباشبوز في جمعإلا ـ عن عزم على عادة جميع الموظفين األتراك لى القاهرة،
واستبدالإلم باألهالي دارة شتونإلم بأنفسإلم ،وُصدر مرسوما ً بإل اء منصب
َ
وربط كل مديرية بالقاهرة رُسا ً ،وُسند جباية الضراتب للمشاتخ
الحكمدارية
والعومد وزعماء القباتل على ُن يتم توريدها رُسا ً لى خزينة المديرية .وُوصى
سعيد بتشجيع الفةحين على اَلستقرار وعلى زراعة القمح والقطن وترس
األشجار في ال و
طر  ،وُعلن تجاوزه عن كل متأخرات الضراتب .ثم تخلف ُحد
مستشاري بأمره ليبقى في مدينة شندي بضعة ُيام يبحث خةلإلا مع رجال الحكومة
في شندي مسألة نشاء مجالس بلدية تتألف باَلنتخاب بين رؤساء العشاتر المحلية،
لتتولى بع

المإلام في تسيير شتون المدينة .

 - 1ريتشارد هل ،مرجع ساب ،
 -2مكي شبيكة ،مرجع ساب ،
 - 3زاهر ريا

4
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 ،السودان المعاصر منَ الفتح المصري حتاى اَلساتقةل 1953-1820م.ط1؛ القااهرة :مكتباة

األنجلو مصرية1961 ،م.
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 -4محمااد فااؤاد شااكري ،مصاار والسااودان تاااريخ وحاادة وادي النياال السياسااية فااي القاارن التاسااع عشاار -1820
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3

بعد اندَلل الثورة المإلدية وتأزم األوضال في السودانُ ،رسلت الحكومة
المصرية الجنرال تردون خةء السودان.ويبدو ُن تردون قبيل سقوط الخرطوم
وبعد قطع خطوط التل راف بين بربر والخرطوم وبربر والقاهرة ،وبعد ُن سمع
بإرسال حملة نجليزية نقاَه فكر في استخدام مدينة شندي كنقطة استطةل ُمامية
لمعرفة ُخبار الحملة التي ُ ورسلت نقاَه ،وربما فكر في اللجوء ليإلا َا ساءت
األحوال في الخرطوم وضي األنصار علي الخنا ألنإلا ُقرب مدينة للخرطوم
من جإلة الشمال لم تسقط في يد األنصار ،لإلَا قام تردون بتجإليز ثةثة وابورات
بقيادة نصحي باشا وُمره بالَهاب لى شندي لمةقاة ا نجليز في المتمة واستطةل
ُخبارهم ،وُرسل مع خشم الموس بك ليستميل سناج

الشايقية في شندي لى

جانب  ،وكان َلك في سبتمبر 1884م وُمرهم بإرسال األخبار والمعلومات لي
ُوَلً بأول مما زاد من حركة ونشاط البواخر بين شندي والخرطوم ،األمر الَي
ُشعر األنصار المحاصرين ل ردون في الخرطوم بالقل  ،فأمر المإلدي ُنصاره
ببناء الطوابي على النيل لمنع الوابورات من المرور َهابا ً و يابا ً بين شندي
والخرطوم ،فبنوا طابية في الحلفاية وُ وخرن ومقابلة لإلا في خور شمبات في ديسمبر
1884م .وفي يناير 1885م حر1ر األنصار الخرطوم ،وقبلإلا مدينة شندي التي
دخلت بعدها في حقبة المإلدية .

 1ـــ  3ـــ  7منطقة شندي في حقبة المإلدية:
لم يكن مان الساإلل علاى الجعلياين نسايان ماا فعلا بإلام الادفتردار ،وماا لحا
بعاصمتإلم شندي من دمار وتخريب مإلما طاال الازمن ،لاَلك ماا ن انادلعت الثاورة
المإلدية حتى وجد فيإلا الجعليون ساانحة دراك ثاأرهم القاديم مان الحكوماة التركياة
واَلنتقام منإلا ،وكان ُول من تفاعل وتجاوب مع دعاوة المإلدياة مان الجعلياين ُحماد
حمزة السعدابي من ُسرة المك نمر ،والَي التح بالمإلدي فاي كردفاان وشاإلد معا
معركة شيكان ،وبعد نإلاية المعركة ُرسل المإلدي ُميارا ً علاى الجعلياين فاي منطقاة
شندي ليدعو للمإلدية ويشعل الثورة فيإلا .
 - 1نعوم شقير ،مرجع ساب ،

.849

 - 2نعوم شقير ،مرجع ساب ،
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2

ُما مدينة شاندي والتاي كانات تارابط فيإلاا حامياة مصارية ،فاإن ُحماد حمازة
السااعدابي بعااد عودتاا ماان كردفااان لااى منطقااة الساابلوقة اسااتعان بمجموعااة ماان
البطاااحين وُخااةط ماان العاارب النااازلين فااي المنطقااة ،وتقاادم بإلاام لااى مدينااة شااندي
1
مدينة شاندي
وحاصر الحامية التركية المصرية الموجودة فيإلا  .وظلت الحامية في

تحاات الحصااار لااى ُن جاااء محمااد الخياار ماان كردفااان لااى المتمااة ،وبايعتا جمااول
الجعليين على طاعاة المإلادي وانضاموا ليا  ،ولماا علمات الحامياة المصارية بقادوم
محمااد الخياار لااى المتمااة ،حاولاات الخااروج ماان مدينااة شااندي والتوج ا شااماَلً لااى
برباار ،ولكاان محمااد الخياار باتتإلااا بااالإلجوم  ،فسااقطت شااندي فااي يااد 2األنصااار فااي

1884م  ،وكان سقوطإلا ضاربة 3قوياة ل اردون فاي الخرطاوم ألنا وبساقوط مديناة
شاندي تبخارت ُحةما بوصاول النجادة التااي ُرسالت نقااَه ،وُصابح وحيادا ً فااي
الخرطوم خاصة بعد ُن نجح األنصار في قطع خطوط التل راف بين بربر وشاندي
في 1884/3/15م .
لم ت وكن منطقاة شاندي َات شاأن وُهمياة فاي المإلدياة ،و ظلات علاى حالإلاا
4

الساب كما كانت علاى ُياام الحكام التركاي ،كاَلك لام تكان لمديناة شاندي مان وجإلاة
نظر قادة المإلدية ُي ُهمياة دارياة ُو عساكرية ،لاَلك َلقات المنطقاة والمديناة معاا ً
هماااَلً شااديدا ً فااي هااَه الحقبااة ،خاصااة وُن فتاارة المإلديااة فااي السااودان كاناات ف اي
معظمإلا فترة حروبات خارجية وفتن ومشاكل داخلية .
ُظإلاار الخليفااة عبااد هلل اهتماماا ً شااديدا ً بمدينااة المتماة فااي ُواخاار ُيااام حكما ،
بسبب خشيت من تقادم جياو

كتشانر عبار الطريا الاَي سالكت سارية الصاحراء،

التااي ُرساالت نقاااَ تااردون فااي الخرطااوم عااام 1884م ماان كااورتي لااى المتمااة
مباشرة ،وُن يتقدم جي كتشنر مباشرة لى ُم درمان سالكا ً هَا الطري لاَلك ُمار

 -1نفس المرجع،

.788

 - 2بااراهيم فااوزي ،السااودان بااين ياادي تااردون وكتشاانر .ط1؛ القاااهرة :منشااأة المعااارف1319 ،م .ج،1
.137
 -3زاهر ريا

 ،مصدر ساب ،

129

 -4ونستون تشرشل ،حرب النإلار ،ترجماة عباد
1999م.

محماد ساليمان .ط1؛ الخرطاوم :دار جامعاة القار ن الكاريم،

.61
49

الخليفة عبد

األمير عثماان ُزر بحماياة باار ُباو طلايح ،وُمار محماد ود بشاارة

باحتةل المتمة رتاسة الجعليين .

1

رسااال جااي

فااي ُواتاال يونيااو 1897م قاارر الخليفااة عبااد
محمود ود ُحمد للتمر وكز في المتمة وُمر عبد ود سعد زعيم الجعليين ُن يساند ُمار
المتمااة ومااا جاورهااا ماان قواارن الجعليااين لمحمااود ود ُحمااد ،وُن ينتقاال هااو بجمااول
الجعليين لى مدينة شندي ويخلي المتمة ليعساكر فيإلاا جاي
رفا

عباد

كردفااان بقيااادة

محماود ود ُحماد ،وعنادما

ود سااعد خاةء المتماةُ ،وقاع بإلام محماود ود ُحمااد مجازرة هاتلااة راح

ضحيتإلا ُعداد كبيرة من الجعليين.
ُما مدينة شندي فقد وصلإلا ُحماد فضايل بجيشا  ،وصاار األنصاار ينإلباون كال
س اكانإلا الااَين هربااوا منإلااا نحااو
مااا وقعاات علي ا ُعياانإلم فيإلااا ،وسااببوا ضاايقا ً شااديدا ً ل و
ُمادرمان  ،وبعااد نكبااة المتماة عباار2محمااود ود ُحماد بجيوشا النياال لاى مدينااة شااندي،
ليكماال اسااتعداده فيإلااا ،وفااي شااندي التقااي محمااود ود ُحمااد بعثمااان دقنااة الااَي كااان قااد
وصاال ليإلااا وفااي معيتا ُلااف مقاتاال ماان الإلدناادوة ،وُنشااأ فيإلااا حصاانين جدياادين علااى
النإلر  ،وعندما تادرا المدينة 3لى جإلة النخيلة ،تركاا فيإلاا محطاة ووضاع فيإلاا زوجاات
األمااراء ،والمااؤن الفاتضااة ،وحاميااة ص ا يرة مؤلفااة ماان ساابعماتة ماان رجااال البناااد
وخمسة وعشرون من الخيالة .

4

بعد ُن علمت مخابرات كتشنر بتحرك محمود ود ُحمد من شندي لاى جإلاة
النخيلة ،قرر كتشانر اَلساتيةء علاى مديناة شاندي لتشاتيت جإلاود الخليفاة و حاداث
البلبلة في صفوف األنصار ،فزحفت عليإلا الكتيبة المصرية الثالثاة مان لاواء لاويس
في يوم 1898/3/24م عان طريا النيال بواساطة ثاةث باواخر وبعا

المراكاب،

وفي فجر يوم 1898/3/27م ظإلرت هاَه القاوة النإلرياة قبالاة مديناة شاندي ،وكاان
األنصااار قااد ُ وخطااروا باقترابإلااا واسااتعدوا للمقاومااة ،ولكاان القااوة التااي كاناات فااي
مواجإلتإلم كانت كبيرة العادد ،وتام نازال المشااة مان ُفاراد الكتيباة المصارية الثالثاة
 - 1ونستون تشرشل ،مرجع ساب ،

.220

 - 2محمد سعيد معروف ومحمود علي نمر ،مرجع ساب ،
 -3نفس المرجع،

.29

 -4ونستون تشرشل ،مصدر ساب ،
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.29

والمدافع تحت وابل من نيران مدفعية البواخر ،ثم بدُت مدفعياة الميادان فاي طاة
نيرانإلااا ،ولكاان مااا ُن ُطلقاات قااَيفتين فقااط علااى المدينااة حتااى انسااحب األنصااار
واحتلت القوة مدينة شندي  ،وُوكلات مإلماة تعقاب األنصاار المنساحبين مان المديناة
لااى الجعليااين الااَين قتلااوا ماانإلم حااوالي ماتااة وسااتين رجااةُ ً،مااا زوجااات ُ ومااراء
األنصار فقد تمكن من الإلرب لاى ُم درماان  ،وساقطت باَلك مديناة 1شاندي فاي ياد
عرفت باسام الحكام الثنااتي
قوات كتشنر ودخلت بعدها كل المنطقة في الحقبة التي و
ُو الحكم ا نجليزي المصري للسودان .

 1ـــ  3ـــ  8منطقة شندي في حقبة الحكم الثناتي:
الحكم الثناتي

 - 1ونستون تشرشل ،مصدر ساب ،
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52

الفصل الثاني
تاريخ التعليم الديني في منطقة شندي

 2ــااـ  1مةمااح تاااريخ وتطااور التعلاايم الااديني فااي السااودان فااي الفتاارة ماان
1505م وحتى 1900م:

53

عرفااات الفتااارة الممتااادة باااين العاااامين  1505و 1821فاااي الساااودان بحقباااة
و
الممالااك ا سااةمية ،التاي تتااابع ظإلورهااا فااي بااةد السااودان خااةل تلااك الفتاارة التااي
تمياازت بانتشااار الثقافااة ا سااةمية فااي ُجاازاء واسااعة ماان بااةد السااودان ،نتيجااة
للإلجرات العربية التي وفدت لي قبل هَه الفترة.
على الرتم من ُن اتصال المإلاجرين العارب بالساودان وساكان قاد بادُ قبال
ا سةم بقرون عديدةَ ،ل ُن هؤَلء المإلاجرين لم يتمكنوا من نشر ثقافتإلم فاي باةد
السااودان ف اي تلااك الفتاارة بساابب قلااة ُعاادادهم وانش ا الإلم بالتجااارة .وعناادما دخاال
ا سةم مصر انتقلت الثقافة ا سةمية لاى الساودان ،فاي ركااب الإلجارات العربياة
الكثيفة التي وفدت لي .

2

الإلجاارات العربيااة التااي وفاادت لااى السااودان وصاالت لي ا مااا عباار ُسااوان
جنوب مصرُ ،و عبر الموانئ ال ومطلة على البحر األحمار ومان ُهمإلاا مينااء باضاع
3
مجموعات من المإلاجرين الاَين
على الساحل ال ربي للبحر األحمر  .وقد استقرت
دخلوا السودان عبر البحر األحمر على السااحل ،بينماا فضالت البقياة األ وخارن التاي

دخلت عبر ُسوان ـ وهم األتلبية ـ الت ل ل في عم البةد واختلطت بساكانإلا حتاى
َا م اا جاااء القاارن الراب اع عشاار الماايةدي ُصاابح لإلااؤَلء المإلاااجرين الساايادة علااى
البةد ،وُصبحت الل ة العربية ل ة السكان المحليين وُضحى ا سةم دينا ً لإلم .
بعااد ُن فااتح العاارب المساالمون مصاار فااي القاارن السااابع الماايةدي ،اتجإلااوا
بأنظارهم جنوبا ً نحو بةد النوبة ،فأرسل والي مصار عمارو بان العاا  حملاة
حربية بقيادة عبد بن سعد بن ُبي السرح لفتح بةد النوبةَ ،ل ُنإلا لم تاتمكن مان
تحقي هدفإلا المرسوم فأعقبتإلا محاولة ُ وخرن في عإلد الاوالي عباد بان ساعد بان
عارف بمعاهاادة
ُبااي الساارح ،انتإلاات بعقااد صاالح بااين النوبااة والمساالمون فااي مصاار و
الاابقط ،التااي ُقاارت الساالم علااى الحاادود المشااتركة بااين البلاادين ،ونظماات العةقااات
 - 1صةح الدين الشامي ،الموانئ السودانية .ط1؛ القاهرة :مكتبة مصر1961 ،م.
 - 2شوقي عطا

الجمال وعباد

الثقافة للنشر والتوزيع1996 ،م.

عباد الاراز  ،تااريخ المسالمين فاي ُفريقياا ومشاكةتإلم .ط1؛ القااهرة :دار
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 - 3صةح الدين الشامي ،مرجع ساب ،
 - 4محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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1

التجارية واَلقتصادية بين الدولتين .وقد ظلت هَه المعاهدة سارية لمادة ساتة قارون
تقريب اا ً  ،تسااربت خةلإلااا وبصا1اورة مسااتمرة المااؤثرات العربيااة وا سااةمية لاابةد
النوبة ،وُخَ ا سةم ينتشر تدريجيا ً نتيجة لإلجرة القباتال العربياة مان مصار بسابب
2
انتشاار
التطورات السياساية فيإلاا وضاعف سالطة ملاوك النوباة  .وترتاب علاى َلاك
3

ا سةم الل ة العربية في بةد النوبة .

تتابع الإلجرات العربية من مصر وتوالي الحمةت التأديبية التاي كاان يشانإلا
سةطين المماليك في مصر على بةد النوبة في القرن الثالث عشار المايةدي ،كاان
عااامةً ومإلم اا ً فااي سااقوط الممالااك المساايحية فيإلااا عنااد منتصااف القاارن الرابااع عشاار
المااايةدي  ،وتااادف المجموعاااات 4العربياااة نحاااو حاااو

النيااال األوساااط وكردفاااان

وُواسط السودان ،وبالتالي ساقوط مملكاة علاوة المسايحية فاي القارن الساادس عشار
الميةدي ،على يد مجموعاة ومتحالفاة مان العارب والفاوني ،فاي عاام 1504م  ،وقاد
مإلد هَا الحدث المإلم لقيام ممالك سةمية في سانار ودارفاور وكردفاان ،وَلاك فاي
القاارن السااادس عشاار الماايةدي بااالتزامن مااع امتااداد النفااوَ العثماااني علااى مصاار
والشااام والعاارا  ،ممااا تساابب فااي موجااات ُ وخاارن ماان الإلجاارات العربيااة ماان هااَه
األقطار للسودان ،كان من بينإلا جماعات من العلماء الَين وجدوا استقباَلً طيب6ا ً من
وحكام الممالك ا ساةمية فاي الساودان الاَين ُحااطوهم بالرعاياة واَلهتماام وُتادقوا
عليإلم الإلبات وُقطعوهم األراضي .

7

بعد قيام الممالك ا سةمية في الساودان بادُت تتجلاى رتباات ساةطينإلا فاي
نشر الثقافة العربية وا سةمية في ممالكإلم عان طريا ُولتاك العلمااء الاَين عملاوا
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1
ظإلااور نمااط تعليمااي يلبااي تلااك
بجااد لتحقياا هااَه الرتبااات  .وترتااب علااى َلااك

التطلعااات يقااوم عل اى حفااظ القاار ن الكااريم وتعل ام القااراءة والكتابااة و شاااعة العلااوم
والمعااارف ا سااةمية األوليااة بااين عامااة الناااس ،خاصااة المساااتل المتعلقااة بالعقياادة
والشعاتر الدينية للمسلم.
قبل قياام الممالاك ا ساةمية فاي الساودان كاان انتشاار ا ساةم فاي الساودان
يتساام بااالبطء وكااان اَلهتمااام نااَاك ومنصاابا ً حااول دخااال ُكباار قاادر ماان السااكان فااي
ا سااةم علااى يااد الادعاة الااَين كااان ُتلاابإلم ماان التجااار مماان اهتمااوا بنشاار الساامات
العامة لإلسةم ،وَلك ما بسابب عادم اساتنادهم علاى خلفياة دينياة عميقاةُ ،و بسابب
انتقالإلم السريع من منطقة لى ُ وخرن سعيا ً وراء الرز .و يجدر بناا ُن نةحاظ هناا
ُن انتشااار ا سااةم فااي هااَه الحقبااة قااد قابلا فااي الجانااب اآلخاار ضااعفا ً فااي الكنيسااة
النوبية ،تسبب في الض ط الَي مارسا العارب المسالمون علاى كنيساة ا ساكندرية
التي عجزت عان تارميم الجساور بينإلاا وباين الكنيساة النوبياة التاي ُضاعفإلا انتشاار
ا سةم في بةد النوبة .

2

لم يكن التجار وحدهم من حمل لواء ا سةم في بةد الساودان ،فقاد شااركإلم
في نيل هاَا الشارف بعا

العلمااء الاَين كانات لإلام ساإلاماتإلم الملموساة فاي نشار

ا سةم بصورة ُعم  ،و ن لم تكن بمثل الكثافة التي تميزت بإلاا مجإلاودات التجاار
وَل النتاتي التي تحققت على ُيديإلم  ،وقد كان تةم

بن 3عاتد الَي قدم من اليمن

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميةدي من ُبارز هاؤَلء العلمااء ،وَلاك
من خاةل قامتا فاي مديناة دنقاة بشامال الساودان التاي بناى فيإلاا المسااجد ،وُنشاأ
الحلقات لتدريس القر ن والعلوم الدينية ألبنات وُبنااء المسالمين فاي المنطقاة ُ.يضاا ً
من العلماء الَين وفدوا لى السودان في القرن الخامس عشر المايةدي الشايخ حماد
ُبااو دنانااة الااَي قاادم ماان الحجاااز ،واسااتقر فااي منطقااة سااقادي تاارب الواقعااة قوارب
5
محماود العركاي
المحمية ،وُخَ يعمل بالدعوة للطريقة الشااَلية  ،كاَلك وفاد الشايخ
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من مصر في القرن السادس عشار المايةدي وُقاام بمنطقاة النيال األباي

 ،ثام جااء

مااان بعاااده الشااايخ تااااج الااادين البإلااااري الاااَي قااادم مااان ب اااداد ثااام الشااايخ التلمسااااني
الم ربي .
بع ا

1

علااى الاارتم ماان مجإلااودات هااؤَلء العلماااء ،فقااد ظاال ا سااةم المنتشاار فااي
مناااط السااودان اسااميا ً بساابب الفوضااى السياسااية واَلجتماعيااة التااي ظل ات

تضاارب بأطنابإلااا فااي كاال الاابةد ،ولاام تتباادد هااَه الفوضااى َل بعااد قيااام الساالطنة
الزرقاء ،فاستقرت األوضال السياسية واَلجتماعياة فيإلاا ،وُصابحت البيتاة صاالحة
لنشر ا سةم بصورة ُشمل وُعم مما كان علي الحال من قبل .

2

كااَلك شااإلدت فتاارة قيااام الساالطنات ا سااةمية فااي السااودان ارتحااال بع ا
السااودانيين لااى مصاار والحجاااز طلباا ً للعلاام فااي مكااة والمدينااة والقاااهرة 3،وعااودتإلم
لى السودان للمشاركة مع العلماء والمتصوفة الوافدين من خارجا فاي تعلايم ُبناتا
ُصول العقيدة ا ساةمية ،وترسايخ مفاهيمإلاا علاى ُ وساس ساليمة وقواعاد صالبة.وقد
كان لإلؤَلء الرواد من العلماء ورجال الدين ُثرهم العمي الَي خلفوه فاي الساودان
تبعا ً للمنطقة التي قدموا منإلاُ ،و التي تلقوا علومإلم فيإلا ،فالقادمون مان مصار كاان
وجلإلاام ماان الفوقإلاااء والوافاادين ماان الحجاااز تلااب علاايإلم األثاار الصااوفي ،بينمااا ساااهم
التياار الم رباي والقااادمون مان ُواسااط باةد الساودان ـ وهاو خاار التياارات الوافاادة
4
للسودان ـ في ثراء كل من الطابع الفقإلي والصوفي معا ً .
هَا اَلستقرار الَي تعاظم بنيان في المجتماع الساوداني تحات ظال ساةطين
الممالك ا سةمية واهتمام العلمااء الوافادين با ساةم الحااملين  ،نجام عنا انتشاار
المساجد فاي بقاال الساودان المختلفاة وبروزهاا كمؤسساات تعليمياة تإلاتم ُساساا ً لاى
جانااب وظيفتإلاااا األساساااية كااادور للعباااادة بدراسااة علاااوم القااار ن والسااانة ،ب ااار
ُ - 1حمد بن الحاج ُبو علي ،مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السانارية ،تحقيا الشااطر بصايلي عباد
الجليل .ط1؛ الخرطوم :الدار السودانية للكتب2009 ،م.
 - 2يوسف فضل حسن و خرون  ،مرجع ساب ،
 3ـ زاهر ريا
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5

الوصول لى هدف ُكبار وهاو التفقا فاي الادين والتعما فاي الدراساات الفقإلية.وقاد
ترتب على َلك ظإلور نمط من النظام التعليمي يإلدف لاى شابال رتباات المجتماع
1
االنظم التعليميااة التااي
فااي تلااك الفتاارة بحكاام مةءمت ا لمتطلبات ا  ،وهااو نظااام شاابي با
كانت ساتدة في ُوساط المجتمعات العربية ناَاك ،التاي بادُت بالمساجد ثام تطاورت
وخرجت من بعد َلك لى مدارس مخصصة ألترا التعليم .
وكما كان الحال في كل ُنحاء العالم ا ساةمي ُصابح المساجد مكاناا ً للعباادة
المساجد في السودان في

ومدرسة في نفس الوقت في السودان ،وقد اشتإلرت بع
تلك الحقبة بتدريس القر ن الكريم وحده ،ومساجد ُ وخرن بتدريس علاوم الفقا  ،بينماا
جمعت بع المساجد باين المنإلجاين ،فاشاتإلرت مسااجد ال واب فاي بربار بتادريس
القاار ن وقراءاتااا وُحكامااا  ،وكاااَلك الحاااال بالنساابة لااابع

مسااااجد ناااوري باااديار

الشايقية ُ،ما المساجد التي اهتمت بتدريس علوم الفق  ،منإلا مسجد الفقي ُربااب بان
علي الَي نشأ بتوتي ثم هاجر لى الخرطوم ،ومساجد عباد الارحمن بان جاابر الاَي
اهااتم فااي مسااااجده الااثةث بااديار الشاااايقية بتاادريس فقاا المالكياااة والعلااوم الفقإلياااة
األوخرن .والواقع ُن ثقافة العالم وبراعت كانت هي التي تقارر ناول الدراساة ،التاي
2
العلمااي فااي المساااجد تبعاا ً للخلفيااة
تجاارن فااي المسااجد المعنااي  ،وقااد يت ياار النشاااط

العلمية للفقي الَي يعمل في .
في عام 1821م تزت الجيو

التركية المصرية باةد الساودان وُخضاعتإلا

لسيادتإلا وُقامت فيإلا ُول حكومة مركزية في تاريخ السودان الحاديث علاى ُنقاا
الممالك القاتمة في باستثناء قليم دارفور الاَي لام يادخل تحات مظلاة الحكام التركاي
المصري للسودان َل في الرباع األخيار مان القارن التاساع عشار المايةدي علاى ياد
الزبير باشا رحمة.ومنَ البداية انصب اهتمام المصريين في السودان نحاو اسات ةل
موارده البشرية واَلقتصادية دون اَللتفات ألي ُمر 3خر.تير ُن وبمرور الزمن
تبااددت مااال ا داريااين المصااريين فااي الس اودان وماان وراتإلاام حكومااة القاااهرة فااي
 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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اَلستفادة من موارد السودان المختلفة ،بعد ُن فشلت محاوَلت محمد علي باشاا فاي
الحصول على َهب الساودان بالكمياات التاي كاان يحلام 1بإلاا ُو سامع عنإلاا ،وكاَلك
تقلصت ُعداد الزنوج السودانيين الَين كان الحصول عليإلم من ُهم ُهداف ال ازو،
بعد ل اء تجارة الرقي نتيجة للض وط األوربية على مصر .
في بداية الحكم التركي المصري للسودان لم ينل التعليم الكثير من اَلهتماام،
وتميااازت النظااارة المصااارية لااا باااالجمود بسااابب انصاااراف محماااد علاااي و داريااا
َلسااات ةل ثاااروات الااابةد ضاااافة لاااى التاااأثير السااالبي الاااَي خلفتااا اَلضاااطرابات
السياساية والعساكرية التاي حادثت فاي بادايات هاَا العإلاد علاى المؤسساات التعليمياة
التي كانت قاتمة ،خاصة بعد اتتيال سماعيل بن محمد علاي فاي شاندي ،وماا جارهو
على البةد من فظاتع ارتكبإلا الدفتردار راح ضحيتإلا عدد من العلماء والفقإلاء .
هااَا الجماود الااَي َلزم التعلاايم فااي بدايااة الحكاام التركااي المصااري للسااودان
سرعان ما تبدد ولكن على نحو محدود بعد مرور فترة زمنية قصيرة ،حياث ُظإلار
محمد علي باشا بع

اَلهتمام بالتعليم في السودان ،وَلك بمنح الإلباات وا عاناات

3
اي عقااب زيارت ا
لخااةون وماادارس القاار ن وعلم ااء الاادين  ،وكااَلك قااام محمااد علا

للسودان في عام 1839-1838م باختيار ستة من الطةب السودانيين وُرسلإلم لى
مصر لةلتحاا بمعاهادها الزراعياة لنقال الخبارات الزراعياة للساودان األمار الاَي
ُوقااد الرتبااات فااي نفااوس الطااةب السااودانيين لةلتحااا بالمؤسسااات التعليميااة فااي
سامي
مصر ،فتكاثرت ُعدادهم فيإلا حتاى ُنشائ لإلام ورواقاا ً خاصاا ً بإلام فاي األزهار و
بروا السنارية في 1846م .

4

في عإلد عباس (1848-1854م) الَي خلاف جاده محماد علاي علاى عار
مصاار ظاال التعلاايم الااديني فااي السااودان علااى مااا كااان علي ا  ،واسااتمرت الخااةون
ومساجد العبادة والعلم تتلقى ا عانات من الحكومة التي ظلت محافظاة علاى نإلجإلاا
 - 1حسن ُحمد براهيم ،رحلاة محماد علاي باشاا لاى الساودان 1839-1838م .ط1؛ الخرطاوم1980 ،م.
.14
ُ - 2حمد بن الحاج علي ،مصدر ساب ،
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ُ - 3حمد ُحمد سيد ُحمد ،رفاعة رافع الطإلطاوي في السودان .ط1؛ 1973م.
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الداعم للخةون والمساجد ،وقد استفاد كَلك بع

الفقإلاء الَين حفظاوا القار ن فاي

الخةون من ُساتَة مدرسة الخرطاوم اَلبتداتياة التاي ُسساإلا عبااس فاي الخرطاوم
1

عاام 1853م فااي المسااتل المتعلقااة بالتجويااد وعلاوم القااراءات  .و بعاد وفاااة عباااس
جلس على عر

مصر محمد سعيد باشاا (1854-1863م) الاَي ساار علاى نإلاي

سلف في تشجيع التعليم الديني في السودان ،بتقديم ا عاناات وا عفااءات الضاريبية
والمرتبات لشيوخ الخةون في مناط ومتفرقة من السودان .
في عام 1863م اعتلى عار

مصار الخاديوي ساماعيل (1863-1879م)

الااَي كااان كجااده محمااد علااي طموحاا ً وَو نظاارة ثاقبااة وفكاار ومتقاادم .ومنااَ اعتةت ا
للعاار فااي مصاار انخاارط سااماعيل فااي جااراء ا صااةحات ا داريااة فااي مصاار
والسااودان ،كمااا ُولااى التعلاايم قاادرا ً ماان اهتماما 3وعنايتا الخاصااة ،التااي تجلاات فااي
تشجيع للتعليم الديني في السودان بمنح ا عانات للخةون والمساهمة في نشااتإلا
4
عإلااده خطااة لتطااوير
وتكفلاا باادفع ومرتبااات فقإلاتإلااا وشاايوخإلا .كمااا وضااعت فااي

الخااةوي القاتمااة فااي السااودان و صااةح شااأنإلا ،وقااد قضاات الخطااة بتعيااين موظااف
سوداني لكل مديرية لإلشراف علاى ساير التعلايم باالخةوي فيإلاا ،ووضاع مقاررات
جديدة للدراسة ،كما نصت ال وخطة على تعيين مفت

تعليم سوداني باالخرطوم ت ووكال

لي ا مإلمااة ا شااراف علااى السياسااة التعليميااة فااي المااديريات ،تياار ُن هااَه الخطااة
5
ساماعيل عليإلاا دلايةً واضاحا ً
الطموحة لم تجد طريقإلا للتنفياَ  ،و ن كانات موافقاة
على اهتمام ودعم للتعليم الديني في السودان.
بعد تنحاي ساماعيل باشاا فاي 1879م اعتلاى عار

مصار الخاديوي محماد

توفي الَي سار على نفس سياسة سلف في مصار والساودان .واساتمرت مؤسساات
التعليم الديني في السودان تقوم بعملإلاا علاى الوجا األكمال فاي ظال تراجاع التعلايم
النظامي الَي تأثر سلبا ً بالخطوة التي اتخاَها تاردون باإتة المادارس اَلبتداتياة
 - 1نفس المرجع،
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في السودان فاي العاام 1877م ،وقاد ُعااد هاَا القارار الانظم التعليمياة فاي الساودان
لى صورتإلا القديمة باستثناء النشاط التبشايري الاَي بادُ يناتظم مناَ عإلاد الخاديوي
عباس .

1

فااي عااام 1885م انتصاارت الثااورة المإلديااة و و
طاارد المصااريين ماان السااودان

الااَي ُصاابح فااي قبضااة رجااال الثااورة وزعيمإلااا المإلاادي ،الااَي شاارل فااي تنفيااَ
سدة ال وحكام فاي ُم درمان.وباالطبع لام يانس المإلادي الموقاف
برنامج الَي قاده لى و
الساالبي لعولماااء الاادين تجاااه دعوت ا ووقااوفإلم لااى جانااب الس الطة التااي كاناات قاتمااة
2
التعليمية الحديثاة ـ التاي ُدخلإلاا المصاريون ـ ُو بقاياهاا
نَاك  ،لَلك لم تجد النظم

ُي تعاااطف ماان جانااب المإلاادي ورجااال دولتا  .وهاَا الموقااف ماان جانا3اب المإلاادي
وقادت َل يشير بالضرورة وهنا لى ُن كان يتخَ مواقف سلبية من التعليم عامة ،بال
علااى العكااس ماان َلااك فقااد كااان المإلاادي ياادعو لااى اَلهتمااام بعلااوم الاادين وتخلااي
ا سةم من الشواتب التي لحقت ب  ،واَلهتمام باالقر ن وعلاوم الحاديث  ،وهاَا هاو

4

جوهر الدعوة المإلدية.كما ُن المإلدي نفس عمل في مجال التعليم الديني وُنفا مان
وقت في تعليم ُبنات واشتإلر في ُبا كمعلم و ومربي للصبيان .

5

وعلى َلك فإننا نجد ُن التعليم النظامي الحديث الَي ُدخلا المصاريون فاي
السودان منَ العام 1853م تأثر بنظارة المإلادي ال ومنحاازة للتعلايم الاديني ،الاَي كاان
ساتدا ً في السودان ،وبكراهية المإلدي لكل ماا هاو مصاري ُو ومارتبط بالمصاريين،
كما تأثر بعقيادة المإلدياة التاي كانات تقادم الجإلااد علاى ماا ساواه .وعموماا ً فقاد تاأثر
التعليم الديني بالواقع السياسي الجديد في السودان وال ومتمثل في ظإلور دولة المإلدياة
ال ومثقلة بمرارات ال وحكم المصري للبةد ،الشيء الَي ُحدث توترا ً في العةقات باين
البلادين فاي هاَه الحقبااة ،حياث نظارت الثااورة المإلدياة بريباة وشاك لااى كال ماا هااو
 - 1مكي شبيكة  ،تاريخ شعوب وادي النيل ،مرجع ساب ،
 - 2نفس المرجع،
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مصااري ُو علااى صاالة بمصاار ،فقلاات تبعااا ً لااَلك حركااة السااودانيين نحااو مصاار
وانعكس هَا الواقع على و
طةب العلم الاَين كاانوا يإلااجرون لاى مصار لتلقاي العلام
في معاهدها التعليمية  ،كما تأثر التعليم ُيضاا ً بعادم اَلساتقرار الاَي شاإلده الساودان
فااي تلااك الحقبااة ،والااَي تسااببت في ا النزاعااات الداخليااة والحااروب الخارجيااة التااي
شإلدتإلا حقبة المإلدية .وزاد من تفاقم هَا الوضع التوجيإلات التاي ُصادرها المإلادي
والتي قضت بتحجيم الطر الصوفية ومنع تداول الكتب والتضايي علاى العلمااء ،
وقصر التعليم على علوم القار ن والحاديث ،وقبال كال َلاك كانات الثاورة قاد قضات
علااى النشاااط التبشاايري وُتلقاات ماادارس ا رساااليات التااي تاام فتحإلااا بااان الحكاام
المصري للسودان .

2

ُما فيما يتعل بالتعليم الديني فقد كانت عناية المإلدي بالقر ن الكريم كبيارة حتاى
ُن ُبقى على الخةون التي كانت تضطلع بدور ومإلم في تحفيظ القار ن ،وسامح بإنشااء
خةون جديدة ضافة لاى ماا كاان قاتماا ً كماا ُمار بعادم خاروج شايخ الخلاوة فاي الجإلاة
3
ُنشاطة التعلايم
المعنية للجإلادَ ،ل َا خرج لي ُمير الجإلاة بنفسا  ،وقاد كاان مان ُهام

والتربيااة فااي حقبااة المإلديااة الاادروس التااي كااان يلقيإلااا المإلاادي بنفس ا علااى ُتباع ا فااي
مجاَلت التفسير وعلوم الحديث والوعظ.
في عإلد الخليفة عبد وعلاى الارتم مان انشا ال الشاديد بالمنازعاات الداخلياة
والحروب الخارجية التي شإلدها السودان فاي عإلادهَ ،ل ُنا كاان يواولي اهتماماا ً خاصاا ً
ورون ُنا فاي عاام 1886م كاان
بالتعليم فشرل في شاعة حفظ القر ن باين األنصاار ،و
ساور القاار ن
قااد ُماار بااأن يوعااد لا ُربعااة َلف وخمسااماتة لااوح ليكت واب عليإلااا األنصااار و
الكريم ،وُن يتعلماوا قاراءة الفاتحاة والمعاوَتين ،كماا ُمار الصابيان باالقراءة و الكباار
با لمام بمبادئ التعليم الثةثة القراءة ،والكتابة والحساب مع حفظ القر ن الكريم .
 - 1ضرار صالح ضرار ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عمر بشير  ،مرجع ساب ،
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هااَا اَلهتمااام الكبياار ماان الخليفااة عبااد

بااالتعليم الااديني ساااهم فااي جعاال ُم

درمان مركز جَب و شعال ديني في السودان نتيجاة َلنتشاار الخاةون فيإلاا وتكفال
1
على ُكتاافإلم حركاة علمياة
بيت المال بدفع مرتبات شيوخإلا من العولماء الَين قامت
قوامإلااا مجموعااة ماان ال وكتااب والمؤلفااات التااي تاام تصاانيفإلا بواسااطة هااؤَلء العلماااء

ونشااارها بواساااطة المطبعاااة الحكومياااة التاااي اساااتولى عليإلاااا المإلااادي بعاااد تحريااار
الخرطوم ،وقد بارز مان هاؤَلء العولمااء ساماعيل عباد القاادر ،والطااهر ود تاتااي،
2
وعو الكريم المسلم ،والحسين ود الزهراء .
على الرتم من ُن المإلدياة قاد قامات بالقضااء علاى المادارس التبشايرية فاي
السودان وما تبقى من التعليم النظامي المصريَ ،ل ُن هَا لم يمنع الخليفة عباد
من اَلستفادة من خريجي هَه المؤسسات واستخدامإلم في شاتون دارتا  ،فأصابحوا
يمثلون عماد العمل المكتبي والفني في دواوين الحكومة في عإلده  ،هاَا لاى جاناب
ما شإلدت حقبة المإلدية من نشاطات علمية ملموساة فاي شار الساودان تاولى زماام
ُمرها الشيخان المجَوب ُبوبكر يوسف ومحمد المجَوب الطاهر من المجاَيب .
تراجعات العةقاات الثقافياة باين الساودان ومصار

في فترة وحكم الخليفاة عباد

بسبب العداء بين نظامي الحكم في البلادين ،والاَي اساتمر حتاى نإلاياة المإلدياة لاَلك لام
تعود معاهد مصر قبلة للطةب السودانيين لتلقي العلم كما تأثر التعليم ُيضا ً فاي الساودان
بالحروبات الكثيارة التاي شاإلدتإلا المإلدياة 5،والضاربة التاي تلقاهاا التعلايم النظاامي الاَي
ووضعت لبنات األولى بان الحكم المصري ،فقد توقف وحل محلا تعلايم ديناي فاي عادد
ماان الخااةون التااي ُصاابحت الساابيل الوحيااد للتعلاايم فااي السااودان حتااى مطلااع القاارن
العشرين .

6
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 2ـــ  2التعليم الديني في منطقة شندي:
عنااي بدراسااة القاار ن
المقصااود بااالتعليم الااديني هنااا َلااك الاانمط ماان التعلاايم الااَي و
الكريم وحفظ  ،وتعليم القراءة والكتابة وبع مبادئ الفق لليافعين ،ومن رتب فاي َلاك
1
والخاةوي ومنطلقاا ً
من الناضجين ممن لم يجد حظا ً من في طفولت  ،ومتخاَا ً مان المسااجد
ل  .وهَه هي الصفة التي ظإلر عليإلا التعليم عند المسلمين في صدر ا سةم في الحجاز،
ثم انتشر بعد َلك في المناط التي انتشر فيإلا ا سةم خارج الجزيرة العربية ،ومن بينإلا
السااودان الااَي باادُ يتعاار

لل وم اؤثرات ا سااةمية القادمااة ماان مصاار منااَ القاارن السااابع

الميةدي.

2

ارتاابط ظإلااور وانتشااار التعلاايم الااديني فااي منطقااة شااندي بانتشااار ا سااةم
والثقافة العربية فيإلا نتيجة َلستقرار المجموعاات العربياة المإلااجرة مان مصار فاي
منطقة حو

النيل األوسط ،وهي جزء من المنطقة التي تشكل منإلا السودان الاَي

سادت في الثقافة العربياة وا ساةمية مناَ القارن الراباع عشار المايةدي .وقاد شاإلد
القرن السادس عشر الميةدي في السودان ـ كما رُينا ـ قيام الممالك ا سةمية التي
نشطت تحت ظةلإلا حركة علمية نشطة ،ساهمت في رساء وتدعيم الثقافة العربياة


مصطلح التعليم الديني هنا َل يبدو دقيقا ً َ ُن ليس بالضرورة ُن تشير كلمة ديني لى الدين ا ساةمي علاى

وج الخصو

وهو األساس الَي قام علي َلك النمط والظن عندي ُن استخدام مصطلح التعليم التقليدي بدَلً

عن التعليم الديني ربما يكون ُقرب مةمساة لجاوهر المعناى ُو الموضاول الماراد طرقا وَلاك تحسابا ً لعواقاب
الخو

في دراسة ُنماط ُخرن من التعليم الديني تيار َات صالة بالادين ا ساةمي ربماا تكاون قاد عاصارت

النمط المراد طرق في منطقة الدراسة  .على ُن يجاب ا شاارة هناا لاى ُن منطقاة شاندي ومناَ ساقوط مملكاة
علوة ا لمسيحية في مطلع القرن السادس عشر وربما قبل َلك التاريخ بزمن قليل  ،ظلت خاضعة وبشاكل ربماا
يكون كامةً للماؤثرات ا ساةمية التاي ساادت فاي ُجازاء واساعة مان الساودان الشامالي  .مان جاناب خار فاإن
استخدام مصطلح التعليم الديني ربما يوحي بأن َلك النمط من التعلايم المتعلا باالعلوم الدينياة فقاط دون العلاوم
األخرن التي ُصبحت جزءا ً من التعليم الديني فاي الساودان فاي فتارات َلحقاة األمار الاَي سنضاطر معا لاى
تجاهل التطورات التي لحقت بنظام الخةوي فاي الساودان فاي النصاف األول مان القارن العشارين وهاَا ماا َل
نسعى لي .
 1ـ عبد العزيز ُماين عباد المجياد  ،التربياة فاي الساودان فاي القارن التاساع عشار واألساس النفساية واَلجتماعياة
التي قامت عليإلا .ط1؛ القاهرة :المطبعة األميرية1949 ،م .ج.80 ،1
 2ـ يحيى محمد براهيم  ،تاريخ التعليم الديني في السودان .ط1؛ الخرطوم :دار الجيل،
84
 - 3عبد العزيز ُمين عبد المجيد ،مرجع ساب  ،ج،1
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وا سةمية واستمرت لعدة قورون وامتدت ثارها لتشمل ومعظم منااط الساودان فاي
سنار وكردفان ودارفور .وعلى هَا فإن منطقة شندي توعَد وجزءا ً ُصيةً من الحركة
العلمية التي انتظمت السودان في القرن السادس عشر الميةدي وما تةه من قارون
من خةل المراكز العلمية التي نشأت فيإلاا ،مان منطقاة ُ وم علاي شاماَلً وحتاى حجار
العساال جنوب اا ً علااى الضاافة الشاارقية للنياال فااي قاارن جباال ُم علااي وشااندي ومااويس
والفجيجة وقوز العلم والمشرل األحمر (ديم ُم طريفي) وجزيرة مرنات .
في القرن السابع عشر الميةدي وحظيت منطقاة شاندي ب و
شاإلرة واساعة نتيجاة
َلنتشااار المراكااز العلميااة فيإلااا ،ولموقعإلااا الج رافااي ال ومميااز وال ومتمثاال فااي وقوعإلااا
على ُهم طريقين للتجارة في بةد السودان:
األول:هااو الااَي يااربط بااين دارفااور وكردفااان تربااً ،وسااواكن شاارقا ً وهااَا الطريا
با ضافة ألهميت التجارية ،فقد كانت ل ُيضا ً ُهمية دينياة باعتبااره معبارا ً للحجايي
القادمين من بةد الإلوسا والبرنو لى الحجاز عبر البحر األحمر .
الثاااني:هو الااَي يصاال مااا بااين الحبشااة وساانار جنوباا ً ومصاار شااماَلً ،وهااَا الموقااع
الج رافااي ال ومميااز جعاال منطقااة شااندي بمثابااة وملتقااى و ومفتاار و
طار تجارياة مإلمااة،
تحااتم علااى كاال راتااح ُو تاااد ماان و لااى ُواسااط وشاار وتاارب السااودان بااالمرور
عبرهااا ماان خااةل اسااتخدام ُحااد هااَين الطااريقين اللااَين يو ارجح ُن تكااون ومعظاام
الإلجرات العربية التي توتلت لى ُواسط السودان قد مرت عبرهما ،ولعل هاَا هاو
ألن يوطلا علااى منطقااة شااندي اساام دار األبااواب ُو بااةد

الساابب الااَي دفااع الاابع
األبواب .

2

الموقع الج رافي ال ومميز الَي وحظيت ب منطقة شاندي ُضافى عليإلاا جاَبياة
ساهمت في لفات ُنظاار العناصار العربياة التاي اشاتإلرت باسام المجموعاة الجعلياة،
فتوافدت على المنطقة واستقرت فيإلا وتمكنت مان تأسايس كياان سياساي خاا

بإلاا

عرف باسم مملكة الجعليين ،بعد ُن شاركت مع المجموعاات العربياة ال ومتحالفاة ماع
و
 - 1حماادنا مصااطفى حساان ،التطااور اَلقتصااادي واَلجتماااعي فااي السااودان 1881-1841م .ط1؛ القاااهرة:
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الفوني في سقاط مملكاة علاوة المسايحية ،والقضااء علاى ماا كانات تمثلا مان خطار
على استقرارها في تلك المنطقة ،وقد ساعد َلاك علاى خلا بيتاة صاالحة َلساتقرار
تلك العناصر وبالتالي اتجاهإلا نحو شبال رتباتإلا المختلفة .
المراكااز العلميااة التااي قاماات فااي منطقااة شااندي فااي القاارن السااابع عشاار
الميةدي داتما ً ما يونظر ليإلا على ُنإلاا تمثال امتادادا ً للمراكاز العلمياة األكثار و
شاإلرة
فااي شاامال السااودان ،وُنإلااا مدينااة فااي ظإلورهااا وشااإلرتإلا لتلااك المراكااز والتيااارات
العلمية الوافدة منإلا.تير ُن َلك َل ينفي بالضرورة حقيقة ُن المراكاز العلمياة التاي
ظإلرت في منطقة شندي ،مدينة ُيضا ً في ظإلورها لمراكز علمية محلية ربما تكون
قد ظإلرت قبل تلك المراكاز العلمياة الشاإليرة ـ فاي منطقاة شاندي ـ نتيجاة لظاروف
موضاااوعية متمثلاااة فاااي الحاجاااة الروحياااة لمجتمعاااات منطقاااة شاااندي قوبيااال ظإلاااور
مراكزها العلمية الشإليرة تلك .
على الرتم من ُننا لم نلتمس فاي ماا وقاع بأيادينا مان مصاادر ماا يشاير لاى
قيااام تلااك المراكاز ُو مساامياتإلا ُو ُماااكن ظإلورهاااَ .ل ُن ا ماان المحتماال ُن تكااون
هنالك بع

المراكاز العلمياة قاد نشاأت فاي منطقاة شاندي ب ار

شابال رتباات

المجتمع ـ فاي منطقاة شاندي ـ الروحياة المتمثلاة فاي دراساة القار ن الكاريم والسانة
المطإلااارة ،وماااا يعاااين المسااالم علاااى ُداء شاااعاتره الدينياااة ،وهاااَا ماااا درجااات عليااا
المجتمعااات العربيااة المإلاااجرة التااي ابتعاادت عاان ُوطانإلااا واختلطاات بمجموعااات
سكانية ُ وخرن ،مثلما هو الحال عند قبيلة الجعليين التي استقرت في منطقة شندي .

 2ـــ  2ـــ  1نشأة التعليم الديني في منطقة شندي:
َل نعرف يقيناا ً متاى بادُت مظااهر انتشاار التعلايم الاديني فاي منطقاة شاندي فاي
الظإلور وَل حتى ُمااكن ظإلورهاا ،ولام نعثار فاي ماا وقاع بأيادينا مان مراجاع ماا يشاير
صراحة لإلَه المسألة ،تير ُن واساتنادا ً علاى حقيقاة ُن التعلايم الاديني فاي الساودان قاد
ظل ومةزما ً لتحركات المجموعات العربية المإلاجرة فمن المفيد هنا ُن ناربط باين بداياة
التعلاايم الااديني فااي منطق اة شااندي وبدايااة اسااتقرار المجموعااات العربيااة فااي المنطقااة،
ونشاااير هناااا بصاااورة خاصاااة لاااى المجموعاااة الجعلياااة باعتبارهاااا ُ وولاااى المجموعاااات
العربية التي استوطنت في المنطقة.
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َل يوعرف على وج التحديد متى تكونت قبيلة الجعليين التاي اتخاَت مان منطقاة
شاااندي ومساااتقرا ً لإلاااا ،ولكااان اساااتنادا ً علاااى ازديااااد وتيااارة الإلجااارات العربياااة للساااودان
والعوامل ال ومحفزة لإلا ،وعلاى حقيقاة ظإلاور القبيلاة فاي القارن الساادس عشار المايةدي
1
الجعليين يكون قد حادث قبال القارن الساادس عشار
في منطقة شندي  ،فإن ظإلور قبيلة

الميةدي ،وربماا فاي منتصاف القارن الراباع عشار المايةدي ُو مطلاع القارن الخاامس
عشر الميةدي.
على الرتم من ُن تحديد الحقباة التاريخياة التاي تكونات فيإلاا قبيلاة الجعلياين
يوعااد ُماارا ً ضااروريا ً للنظاار فااي باادايات التعلاايم الااديني فااي منطقااة شاانديَ ،ل ُنا قااد
يكون تير َا جدون َا لم نتيقن بأن ميةد القبيلة قد تم فعةً في منطقاة شاندي وهاو
ُمر مختلف علي حتى اآلن .وهَا اَلخاتةف يجعلناا 2نتحادث بحاَر شاديد عان بداياة
نشأة التعليم الديني في منطقة شندي استنادا ً على الحقبة التاريخية التاي تكونات فيإلاا
قبيلااة الجعليااين التااي ربمااا تكااون قااد تكوناات خااارج منطقااة شااندي الحاليااة كمااا َكاار
الفحل الفكي الطاهر .
استنادا ً على ما َكره الرحالة اليإلودي ديفيد روبيني في مَكرات عان مملكاة
3

الجعليااين شاامال الشااةل السااادس ومقابلت ا لملكإلااا ال ومساامى ُبااو عقاارب  .يمكننااا ُن
نطمتن لى ُن قبيلة الجعليين َا لام ت وكان قاد وولادت فاي منطقاة شاندي الحالياة ،ربماا
تكون قد استقرت فيإلا في النصف الثاني من القرن الخامس عشارُ ،و مطلاع القارن
السااادس عشاار الماايةدي تقريب اا ً وُنإلااا اسااتطاعت ُن تنشاائ لنفسااإلا َلااك الاانمط ماان
التعليم الديني ُو المراكز العلمية التي ظل دورها قاصرا ً على تعليم مبادئ القاراءة
والكتابااة وحفااظ يااات القاار ن الكااريم وشايء ماان الساانة المطإلاارة فااي المساااجد التااي
ُقامإلا الجعليون في منطقة شندي .وفي هَا الصدد يجب ُن نشير وهنا لاى ماا َكاره
الفحل الفكي الطاهر في كتاب تاريخ وُصول العرب في الساودان ،مان تعجاب ُهال
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البادية عند رؤيتإلم منارة المسجد الاَي شايده األميار ضاواب بان تاانم فاي شاندي ،
وفي َلك شارة لى ُن الجعلياين فاي شاندي قاد شايدوا المسااجد قاماة صالواتإلم و
لتعلاايم ُبناااتإلم ،وهااَا َل ينفااي بااالطبع ُن العديااد ماان ُبناااء منطقااة شااندي وربمااا كااان
يوإلاجر لى المراكز العلمية في شمال الساودان طلباا ً للعلام ُو لةساتزادة منا بعاد ُن
يكون قد نال قدرا ً بسيطا ً من في منطقة شندي ،ونسو على َلك مثاَلً قصاة َولَا َدي
الحاج فايد اللَين َهبا لى بربر تراء الشيخ المضوي للقدوم لى شندي ليساتكمة
2
على وجود نمط تعليمي محدود في منطقة شندي .
تعليمإلما  ،في شارة واضحة
شااإلد القاارن السااابع عشاار الماايةدي تطااو را ً ملحوظ اا ً فااي مجااال التعلاايم

بمنطقة شندي ،نتيجة لوفود مجموعة من العلماء والف وقإلاء من المرا كاز العلمياة
الشااإليرة داخاال السااودان ليإلااا واسااتقرارهم فيإلااا ،بعااد ُن ُقاااموا فيإلااا مراكااز
وُتر ت ُعدادا ً
ومدارس للعلم ُصابت شإلرة عظيمة في جميع ُنحاء السودان،
َ
كب يرة من طالبي العلم في َلك الوقت للتتلمَ علاى ياد هاؤَلء العلمااء والفقإلااء،
الَين كان قدومإلم لمنطقة شندي فاتحة عإلد جديد بالنسابة لإلاا مك نإلاا فاي نإلاياة
المطاف من اَلرتقاء بمكانتإلا العلمية لتضاهي نظيراتإلا ـ في شمال السودان ـ
فااي برباار ونااوري ودنقااة ،وتواكااب مااا عوا رف تاريخياا ً فااي السااودان بالمرحلااة
الثانية لنشر العقيدة ا سةمية في السودان وتعمي مفاهيمإلا على ُ وساس ساليمة
وَلااك بتوافااد رجااال الاادين والفقإلاااء والمتصااوفة للسااودان خاصااة ماان مصاار
ب تشجيع من سةطين الفوني .

3

وعلاى هااَا فقااد وفااد لااى منطقااة شاندي ماان ديااار الشااايقية فااي القاارن السااابع
عشاار الماايةدي ،الشاايخ محمااد باان ساارحان العااودي ماان ُساارة تااةم

باان عاتااد

الشإليرة ،وُقاام فاي منطقاة القاوز جناوب مديناة شاندي.وكَلك وفاد الشايخ المضاوي
محمد بان محماد اكاداوي حفياد الشايخ محماد القنااوي المصاري مان بربار ،و ُحفااد
الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو وُقاموا بقرية الفجيجة جناوب شاندي ،وُوَلد التنقاار
 - 1الفحل الفكي الطاهر ،مرجع ساب ،
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الثةثااة وُقاااموا بقريااة مااويس جنااوب شااندي ،وباساابار السااكري ماان المكنيااة لااى
البسابير جنوب شندي ،وعبد الراز ُبو قرون من سنار لى ديم ُم طريفاي جناوب
1
الاَين تلقاوا العلام فاي مصار وناوري وبربار وفادوا لاى
شندي  .كل هاؤَلء العلمااء

منطقة شندي في القرن السابع عشر الميةدي وُقاموا فيإلا مراكز علمية شإليرة فاي
مدينة شندي وقورن القوز ومويس والفجيجة.وجلساوا للتادريس فيإلاا وخلاف بعضاإلم
ُبناتإلم وُحفادهم للقيام بإلَه المإلمة ،وقد ظلت بعا

مدارساإلم باقياة لاى الياوم فاي

القوز والفجيجة والبسابير في حركة علمية نشطة ،جعلت من منطقة شاندي المركاز
العلمي الرابع في شمال السودان في تلك الحقبة بعد مراكز دنقة ونوري وبربر.
هجرة هؤَلء العلماء لى منطقة شاندي ربماا تعاود فاي المقاام األول ألساباب
في كتابا (الطبقاات) العدياد منإلاا خاةل

شخصية ومتعلقة ببعضإلم َكر ود ضيف

ترجمت ا لإلااؤَلء العلم ااء ،مثاال اَلخااتةف حااول الخةفااة ُو الحسااد ُو وربمااا بساابب
الجاَبية اَلقتصادية التي تمتعت بإلا منطقة شاندي التاي ُصابحت مناَ القارن الساابع
عشر الميةدي وجازءا ً مان الشابكة التجارياة التاي ُقامإلاا ساةطين الفاونيُ ،و بسابب
الرتبة فاي نشار العلامُ ،و ألساباب عاتلياة .والشااهد وهناا ُن فاردا ً واحادا ً مان عاتلاة
الشيخ جابر هو الشيخ ص يرون ما ن جاء لى شندي من نوري حتى تبع خارون
من ُفراد ُسرت ُو ورفقااء دراسات مثال ُوَلد التنقاار ـ وهاو خاالإلم ـ والحمادتوياب
وهو رفي دراسة جدهم عبد الرحمن ولد حمدتو .

2

 2ـــ  2ـــ  2المراكز العلمية بمنطقة شندي:
لاام تكاان منطقااة شااندي خاليااة ماان المراكااز العلميااة قباال القاارن السااابع عشاار
المراكااز العلميااة ليإلااا ،وُتلااب الظاان ُن ه اَه

الماايةدي الااَي شااإلد انتقااال بع ا
المراكز كان نشاطإلا قاصرا ً فقط على تدريس القر ن الكريم وعلوم  ،ولعل َلك ما
دفااع ومعظاام ُبناااء المنطقااة لةتجاااه شااماَلً لااى برباار ونااوري ،لتحصاايل المزيااد م ان
العلوم التي لم ت وكن ومتاحة في مناطقإلم قبل حلول القرن السابع عشر المايةدي الاَي
شإلد وفود تيارات علمية وصوفية ليإلا من دنقة وسنار.
 1ـ محمد النور بن ضيف
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ومعظاام التيااارات العلميااة والفقإليااة التااي وفاادت لااى شااندي جاااءت ماان شاامال
الساودان ماان بربار ودنقااة ،بينماا كاناات سانار هااي مصادر التيااارات الصاوفية التااي
وفاادت عليإلااا عاان طريا الشاايخ عبااد الااراز ُبااو قاارون  ،الااَي اسااتقر فااي منطقا1اة
شااندي ومتاانقةً بااين المشاارل األحماار (دياام ُم طريفااي) وقااوز الصا يروناب ومااويس
ساعيا ً في نشر مَهب التصوف في هَه القورن الثةث .وعبد الراز ُبو قرون هَا
يباادو ُنا كااان ماان ُواتاال المتصااوفة الااَين اسااتقروا فااي منطقااة شااندي لنشاار مااَهب
التصوف الَي كاان ومتعارفاا ً عليا فاي المنطقاة عان طريا بعا الفوقإلااء والعولمااء
الَين انخرطوا في سالك التصاوف علاى ياد مشاايخ الصاوفية خاارج منطقاة شاندي،
مثل الشيخ ص يرون الَي سلك طري التصوف على يد الشيح دريس ود األربااب
بااالعيلفون  ،وُبناااء التنقااار الثةثااة 2وَلااك علااى ساابيل المثااال َل الحصاار .وهااؤَلء
الشيوخ األربعة كانوا من الاَين جمعاوا باين العلام والعمال ولكانإلم اشاتإلروا بكاونإلم
علماء ُكثر من كونإلم ومتصوفة بسبب اشت الإلم بتدريس العلوم الفقإلياة والل وياة فاي
و
مدارسإلم التي ُقاموها في منطقة شندي .

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  1مركز جبل ُم علي العلمي:
تقع قرية جبال ُم علاي ُو الجبيال كماا يارد داتماا ً فاي طبقاات ود ضايف
على سفح جبل ُم علاي علاى خاط الطاول َ 43و َ 33شار  ،وداتارة العار

َ 07و

َ 17شمال في ُقصى شمال منطقة شاندي علاى الحادود الشامالية للمنطقاة التاي تمتاد
من قرية ُم علي شماَلً وحتى المسيكتاب جنوب جنوبا ً ،علاى الضافة الشارقية لنإلار
النيل وهي المنطقة التي ت وعرف حاليا ً بمحلية شندي.وقرية جبل ُم علي هي المحطاة
الثالثة في حيااة الشايخ حاماد بان عمار بان باةل الباادرابي  ،بعاد محطتاي ساقادي ـ
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 في رحلت من الدامر لى شندي في مطلع القرن التاسع عشر َكر جون لويس بوكإلارت ُن مر بقرية جبيل
ويقصد بإلا هنا قرية جبل ُم علي .
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حيث وولد في القرن الساادس عشار المايةدي ـا والمكنياة علاى الضافة 1ال ربياة لنإلار
النيل والتي انتقل منإلا لى جبل ُم علي حيث توفي وقوبر فيإلا.
في النصف األول من القرن السابع عشر الميةدي تقريبا ً شاإلدت قرياة جبال
ُم علي ،والتي يبدو ُنإلا كانت مأهولة بالسكان في َلاك الوقات ،وَلاك اساتنادا ً علاى
اسم القرية ُو الجبل الَي تربط الروايات المحلية بين وبين (بكرة بت مكاابر) التاي
اشتإلرت باسم ُم علي ـ وهو وحيادها ـ التاي عاشات فاي حقباة سابقت هجارة الشايخ
حامد لى قرية ُم علي مما يووحي باأن القرياة كانات مأهولاة بالسكان.شاإلدت القرياة
و
ظإلور ُول مركز علمي فيإلا تقريبا ً على يد الشيخ حامد بن عمر في النصاف األول
ماان القاارن السااابع عشاار الماايةدي  ،وهااو المركااز العلمااي 2الثاااني للشاايخ حامااد بعااد
مركزه العلمي األول الاَي ُسسا فاي قرياة المكنياة قبال انتقالا لاي ُم علاي بجمياع
ُبنات ا عاادا سااليمان الااَي خلف ا بالمكنيااة .وبإلااَا فااإن مركااز جباالُ 3م علااي يوعَ اد ماان
المراكز العلمية العريقة في منطقة شندي شأن في َلك شأن المراكاز األ وخارن التاي
نشأت في قورن منطقة شندي في نفس الحقبة التاريخية تقريبا ً .
َل يوعاارف علااى وج ا التحقي ا ُياان درس وعلااى ماان تتلمااَ الشاايخ حامااد ـ
المولود في القرن الساادس عشار المايةدي تقريباا ً ـ مؤساس مركاز ُم علاي العلماي
ولم يرد َلك في ترجمت  ،تير ُن ب وحكم مولده في قرية سقادي وربما يكون قاد تتلماَ
علااى الشاايخ حمااد ُبااو دنانا وهااو احتمااال يباادو ضااعيفا ً نساابة لبوعااد الشاقة بينا وبااين
الشيخ حمد ُباو دنانا الاَي اساتقر فاي قرياة ساقادي فاي القارن الخاامس عشار ُ ،و
5
الشايخ حماد ُباو دنانا بقرياة
وربما تتلمَ على ُبي الشيخ عمار ُو علاى ُحاد تةماَة

سقاديُ ،و ربما يكون قد تتلمَ على الشيخ محمد المنصور الَي َل نعرف عنا هاو

 1ـ ُحماد الحسان سمسااعة و خاارون ،تااريخ المكنياة وخاةون الشايخ حامااد ُباو عصاا .ط1؛ الخرطاوم :شااركة
مطابع السودان للعملة2009 ،م.
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 - 2المديرية الشمالية 80/14/1 ،
ُ - 3حمد الحسن سمساعة و خرون  ،مرجع ساب ،
 - 4محمد النور بن ضيف
 5ـ نفس المصدر،
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اآلخاار شاايتا ً سااون مااا َكااره عن ا ود ضاايف

ُناا ومرشااد الشاايخ حامااد لطرياا

1

التصوف .
لم يتحدث ود ضيف

في كتاب الطبقات صراحة عن اهتماام الشايخ حاماد

بتاادريس العلاام ُو تسااليك المرياادين و رشااادهم لطرياا التصااوف ،تياار ُن هنالااك
شااارات وردت فااي ترجمت ا ت اوحي بأن ا ربمااا ُمضااى جااز ًء ماان وقت ا فااي رشاااد
المرياادين وتاادريس القاار ن وعلوما ألبنات ا وُبناااء القريااة التااي انتقاال ليإلااا ،وربمااا
خرين وكثر تيرهم من القورن المجاورة لقرية جبل ُم علي اجتَبتإلم كرامات الشايخ
العالية وطريقت الجاَبة وما تمتع ب من و
شإلرة عظيمة ،وهَا ما يدفعنا لةعتقاد بأن
قرياة جباال ُم علااي قاد شااإلدت فااي عإلااد الشايخ حامااد وُبناتا الاَين خلفااوه ماان بعااده
حركة علمية ومقدرة كان قوامإلا تدريس القر ن وعلوم وا رشاد والتصوف.
على خةف ما قد حدث في معظام المراكاز العلمياة األخارن فاي منطقاة شاندي
من هجرة لجماعات العلماء والفقإلاء مان دياار الشاايقية وبربار واساتقرارهم فاي شاندي
ومويس والفجيجاة وقاوز العلام ،كمؤسساين لمراكاز علمياة شابيإلة فاي مناهجإلاا العلمياة
بمراكااز ديااار الشااايقية وبرباار ،فااإن مركااز جباال ُم علااي العلمااي وكااَلك مركااز حجاار
العساال لاام يتعرضااا لتيااارات علميااة شاابيإلة بتلااك التيااارات الوافاادة ماان ديااار الشااايقية،
ومنطقة بربر المتأثرة بالمدرسة المصارية.ولعل السابب فاي َلاك يعاود لاى ُن الطبيعاة
الجبلية الوعرة والقاسية التي اتصفت بإلا كلتا المنطقتاين لام تكان لت اري هاؤَلء العولمااء
باَلستقرار في ُي منإلما ،ولعال هاَا الواقاع قاد انعكاس ُيضاا ً علاى و
طاةب العلام األمار
الَي اضطر مع ود ضيف

ُن يتخلى عن عادتا فاي الحاديث عان األعاداد الكبيارة

ماان طاةب العلاام وُسااماء المشاااهير ماانإلم فااي كتاااب الطبقااات عناادما كااان يتحاادث عاان
منطقتي ُم علي وحجر العسل.

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  2مركز مدينة شندي العلمي:
تقع مدينة شندي على الضفة الشرقية لنإلر النيل في منتصاف منطقاة شاندي
تقريب ااً ،عل اى خااط الطااول َ 27و َ 34شاار خااط صاافر وداتاارة العاار

 - 1نفس المصدر،
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شمال خط اَلساتواء ،وهاي مديناة تجارياة هاماة و وملتقاى لطار القوافال الوافادة مان
مصر لى سواكن وسنار والحبشة ودارفور وكردفان َهابا ً و يابا ً .
في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميةدي تقريبا ً نشاأ مركاز شاندي
1
القنااوي
العلمي على يد الشيخ المضوي محمد بن محمد ُكداوي حفياد الشايخ محماد

المصري  ،الَي انتقل ليإلا بجميع 2تةميَه في بربر استجابة لادعوة و وجإلات لا مان
عرفوا بميلإلم للعلم.وصادفت هاَه الادعوة هاون فاي
قبل اثنين من ُبناء شندي الَين و
بمدينة بربار بسابب ومعااداة ُبنااء عمومتا ومناازعتإلم لا فاي

نفس لزهده في العي

3
مدينة شندي التي يبدو ُنإلا كانات
خةفة جده القناوي المصري  ،فآثر الحضور لى

تحتل مكانة سياسية واقتصادية ممتازة في ا قليم في َلك الوقت.
مدينة شندي وبما تمتعت ب من ثقل سياسي واقتصاادي فاي المنطقاة َل يبادو
ُنإلا كانات خالياة تماماا ً مان المراكاز العلمياة قبال مجايء الشايخ المضاوي ليإلاا فاي
القاارن السااابع عشاار الماايةدي ،وُتلااب الظاان ُن المدينااة كاناات تضاام بااين جنباتإلااا
بعا

المراكااز العلميااة التااي اقتصاارت رسااالتإلا وشااإلرتإلا علااى ُهاال المدينااة فقااط،

وَلك على ما جرت علي العادة عند المجتمعات العربية التي استقرت في السودان،
وينإل دليةً علاى َلاك ماا ُورده ود ضايف فاي ترجمتا للشايخ المضاوي عان
الاادعوة التااي تلقاهااا الشاايخ ماان ابنااي الحاااج فايااد لمرافقتإلمااا لااى شااندي ليسااتكمة
تعليمإلما الَي انقطع بوفاة والدهما  ،وفي هَا شارة لى ُن 4ولادي الحااج فاياد كاناا
يتلقيان تعليمإلما في مدينة شندي ُو حدن القرن التي مان حولإلاا.تير ُنا يجاب ُن
نشير هنا لى ُن وجود مراكاز علمياة تإلاتم بتعلايم القاراءة والكتاباة وتحفايظ القار ن
الكريم في مديناة شاندي َات الخلفياة الثقافياة العربياة والخلفياة التجارياة قبال القارن
السابع عشر الميةدي لام يكان ُمارا ً ومساتبعداً ،ويانإل دلايةًًِ علاى َلاك ُن الشايخ
المضوي مؤسس مركز شندي ،لم يكن يإلتم بدراسة القر ن وعلوم و نماا كاان وجال
 - 1محمد النور بن ضيف
 - 2محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب  ،الترجمة رقم .34
 ،مصدر ساب ،

 - 3نفس المصدر،
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 - 4نفس المصدر،

.101

.103

73

اهتمامااا العلماااي منصااابا ً حاااول تااادريس علاااوم الفقااا والتجوياااد والنحاااو واألصاااول
والمنط ا .وَل يباادو منطقي اا ً هنااا ُن 1يسااعى ُبنااي الحاااج فايااد لدراسااة الفق ا دون ُن
يكونا قد حفظا القر ن الكريم وتعلما القراءة والكتابة قبل َلك .
اسااتنادا ً علااى الخلفيااة الثقافيااة للشاايخ المضااوي الااَي تتلمااَ علاى جااده الشاايخ
محمااد القناااوي المصااري الااَي تتلمااَ هااو باادوره علااى ُتمااة المالكيااة فااي األزهاار
الشريف بالقاهرة  ،يمكننا القول بأن مركز 2مديناة شاندي العلماي قاد تاأثر بالمدرساة
المصرية وساهم بقدر ملحوظ في نشر وتثبيت دعاتم الماَهب الماالكي فاي الساودان
من خةل كتب المالكية التي كانت ت ودرس في على يد الشيخ المضوي والَين جاءوا
من بعده ،وعلى هَا فاإن مركاز مديناة شاندي قاد تمياز بالدراساات الفقإلياة والعلمياة
3
اارات الصااوفية التااي كاناات قااد باادُت تشا طريقإلااا نحااو
فقااط  ،دون ُن يةمااس التيا

المنطقة .وفي هاَا الصادد لام يارد فاي ترجماة الشايخ المضاوي ُنا قاد سالك طريا
الصوفية ُو ُن من الَين جمعوا بين العلم والعمل ،و نما كان يوكارس وجال وقتا فاي
تدريس الفق والل ة واألصول لى جانب التأليف .
َل يوعرف على وج التحقيا متاى جااء الشايخ المضاوي لاى مديناة شاندي،
ولاام نجااد لااَلك صاادن فااي ترجمت ا تياار ُن ا وبااالرجول لااى واقعااة زواج الشاايخ
المضوي الَي توفي عن خمسين عاما ً في سنة 1095هاـ1684/م مان والادة تلمياَه
4
كاون قاد جااء لاى مديناة شاندي فاي ُواخار
عبد القاادر البكااي  ،فمان المحتمال ُن ي
العام 1670م تقريبا ً وهو في الخامسة والثةثين من عمره ،وهاي سان تبادو ومناسابة

َلقتران بأرملة الحاج فايد التي يبدو ُنإلا كانت في َلك الوقت فاي العقاد الثالاث مان
عمرها .وعلى هَا فالظن عندي ُن الشيخ المضوي قد جلس للتادريس فاي مدرسات
بمدينة شندي لفترة امتدت ما بين عشر لى خمساة عشار عاماا ً تقريبااً ،وهاي الفتارة

 - 1نفس المصدر،
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التاي اشاتإلرت فيإلاا مدرساات بمديناة شاندي والتااي ظلات تعمال بعااد وفاتا لفتارة ماان
الزمن جلس فيإلا للتدريس من بعده تلميَه عبد القادر البكاي .

1

قرية مويس التي تقع بالقرب من مدينة شندي مان الناحياة الجنوبياة توعاد هاي
األخرن جزءا ً من مركز مدينة شندي العلمي حيث َل يكاد يفصلإلا عن مدينة شندي
سون بضعة كيلومترات .وفي مويس هَه نشأت مدرسة محمد بن التنقاار الاَي لام
ياارد فااي ترجمتا تاااريخ قدوما واسااتقراره فيإلااا قادماا ً ماان قريااة القااوز الواقعااة لااى
الجنوب من قرية مويس ،حيث كان مقيما ً مع خال محمد بان سارحان.وفقا ً لماا جااء
في ترجمت فإن انتقال محمد بن التنقار لى قرية مويس قد حدث بعد ُن حال الشيخ
عبد الراز ُبو قرون بين وبين خةفة خال محمد بن سارحان بعاد وفاتا فاي قرياة
3
بن محماد بان سارحان وتنصايب خليفاة لوالاده.و َا ماا
القوز وانحيازه للشيخ الزين
4
1086هـ1675/م) قد جلس للتدريس بعد
علمنا بأن شيخ الزين المتوفى في عام (
ُبي لمدة خمسين عاما ً ،فإن ُبي يكون قد توفي في عام (1036هـ1626/م) تقريباً،

5

ويكاون هاو قاد جلاس فاي مكاان والاده فاي نفاس العاام ،وهاو العاام الاَي ارتحال فيا
محمد بن التنقار من القوز لى مويس.وعلى هاَا فيمكنناا القاول باأن مدرساة ماويس
قااد تأسساات فااي عااام (1036هااـ1626/م) تقريب اا ً وهااي بااَلك تكااون قااد نشااأت قباال
مدرسة المضوي بشندي بحوالي ُربعون عاما ً تقريبا ً .
اهتمت مدرسة مويس بالدراسات الفقإلياة ُكثار مان تيرهاا ،وقاد نافسات فاي
هَا المجال مدرسة القوز التي كان لإلا ُيضا ً اهتماما ً بَلك النول من الدراسات .وقد
فاي كتابا الطبقاات ُن محماد بان التنقاار مؤساس مدرساة ماويس

َكر ود ضايف
كااان بارعاا ً فااي الفقا وتفااو فيا حتااى علااى معلما وخالا صا يرون  ،ولااَلك فقااد
استقطبت مدرست عددا ً ومقدرا ً من طاالبي العلام خاصاة مان الاَين كاان لاديإلم شا ف
 - 1نفس المصدر،
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 - 3محمد النور بن ضيف
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6

بالعلوم الفقإلية ،وانتظمت فيإلا حركاة علمياة دؤوباة اساتمرت ردحاا ً مان الازمن فاي
كنف مؤسسإلا الَي انتقل بعدها لى قرية البرسي شر ود الحداد لاى الجناوب مان
مدينة سنار .

1

فااي كتاااب الطبقااات األسااباب التااي دعاات محمااد باان

لاام ي اَكر ود ضاايف

التنقار لةنتقال لى منطقة ود الحداد التي توفي فيإلا ،ولكن يبادو ُن قادوم المضاوي
محمااد باان محمااد ُكااداوي لمدينااة شااندي القريبااة ماان مااويس فااي النصااف الثاااني ماان
القاارن السااابع عشاار الماايةدي كااان ُحااد هااَه األسااباب التااي دعتا لم ااادرة مااويس،
والتااي يباادو ُنإلااا قااد حاادثت فااي ُعقاااب العااام 1670م تقريباا ً ُ .مااا اختياااره لمنطقااة
سنار فيبدو ُنا كاان يتماشاى ماع خلفيتا الصاوفية حياث ورد فاي ترجمتا ُنا سالك
طري التصوف على يد الشيخ دريس ود األرباب .

2

انتظمت بمركز مدينة شندي العلمي في القرن السابع عشار المايةدي حركاة
تأليف نشطة قام خةلإلا بع

شيوخ وفقإلاء المركاز بتصانيف مجموعاة مان الكتاب

والشروح العلمية التي عمت فاتدتإلا علاى جمياع المإلتماين باالعلم ،وفاي هاَا المجاال
فقااد كااان الشاايخ محمااد باان التنقااار ،وُخياا الشاايخ حمااوده باان التنقااار ماان ُواتاال
المشاركين في هَه الحركة حياث قاام األول بكتاباة تقاارير وتفنيادات علاى مختصار
3
والثاني بكتابة حاشية 4علاى حادن شاروح مختصار خليال،
خليل في الفق المالكي

تجلاااى فيإلاااا مااادن تاااأثره بأساااتاَه الشااايخ صااا يرون .وعلاااى الااارتم مااان ُن ا5لشااايخ
المضوي محمد بن محمد ُكداوي قد جاء ترتيب بعد ُوَلد التنقار من حيث األسابقية
الزمنية لحركة التأليف بمركاز مديناة شاندي العلمايَ ،ل ُنا كاان صااحب ومشااركة
 - 1نفس المصدر،
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 - 2محمد النور بن ضيف
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 - 3مختصر خليل ألبي الضياء خليل بن اساح الجنادي المصاري الاَي مكاث فاي تأليفا عشارون سانة وتاوفي
قبل ُن ستلم في سنة 776هـ فجمع ُصحاب وُطلقوا علي مختصر خليال بعاد ُن ُضاافوا عليا جماةً يسايرة
ورتبوا ُوراق المتناثرة بعد وفاة صاحب .
 - 4الشيخ الفاتح الشيخ قريب

 ،دور الصوفية في ميدان التربياة والتعلايم.ط1؛ الخرطاوم :مركاز محماد عمار

بشير للدراسات السودانية2005 ،م.
- 5نفس المرجع،

.86

.186
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ُكباار فااي الحركااة الفكريااة التااي شااإلدها المركااز فااي القاارن السااابع عشاار الماايةدي
تميزت ب زارة نتاج الفكري وتعدد مصنفات ومؤلفات العلمياة التاي وصافإلا محماد
ود ضيف في كتاب الطبقات بأنإلا كانت تستح ُن ت وكتب بماداد مان َهاب .وقاد
صنف الشيخ المضوي خةل عمره القصير الَي لام يتجااوز الخمساين عاماا ً العدياد
2
والتوحياد،
من المؤلفات منإلا ُربعة عشر شرحا ً على ُم البراهين فاي بااب العقيادة
والشارح الوسااط شارح لعقياادة ُهال التوحيااد ال ومساماة ُم البااراهين ،والشارح القصااير
شاارح عقياادة ُهاال التوحيااد الومسااماة ُم البااراهين ،والحاشااية علااى شاارح عقياادة ُهاال
عماادة ُهاال التوفيا والتسااديد فااي شاارح عقياادة ُهاال
التوحيااد ال ومسااماة ُم البااراهين ،و و
التوحيد ال ومسماة ُم البراهين ،و الشرح الكبير على منظومة (بدء األمالي) ويقع فاي
حااوالي سااتين كراس اا ً ،و الشاارح الص ا ير علااى منظومااة (باادء األم االي) ويقااع فااي
حاوالي ساابعة كااراريس ،و شاارح عقياادة رسااالة ُباي زيااد القيروانااي فاي 4الفقا .وقااد
صاانف الشاايخ المضااوي كااَلك فااي باااب النحااو والصاارف وعلااوم القاار ن بعاا
الشااروح منإلااا شاارح األجروميااة  ،و شاارح الجزريااة ،

الشااروح منإلااا شاارح بعا

وقد انتشرت مؤلفات الشيخ المضوي هَه في ومعظم ُنحاء السودان وانتفع بإلاا كثيار
من المإلتمين بالفق والعلم .

 - 1محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

8

.102

 - 2عقياادة ُهاال التوحيااد المسااماة (ُم البااراهين) للشاايخ ُبااي عبااد

باان الساايد يوسااف باان الحسااين السنوسااي

التلمساني المتوفي عام 895هـ وهو مصنف يحتوي على جميع عقاتد ُهل التوحيد .
 - 3منظومة شعرية في التوحيد نظمإلا الشيخ سراج الدين علي بن عثمان األوشي المتوفى 569هـ.
بن ُبي زيد عبد الارحمن المشاإلور بمالاك الصا ير المتاوفى 386هاـ تنااول فيا

 - 4كتاب ُلف ُبو محمد عبد

عدة موضوعات تتعل بالعقيدة والفق والتإلَيب.
 - 5محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

 - 6منظوماة شاعرية فاي النحاو لإلماام ُباو عباد

.102
محماد بان محماد بان داؤود الصانإلاجي المولاود فاي 672هاـ

والمتوفي في 723هـ .
 - 7منظومة شعرية من نظم الشيخ شمس الدين ُبو الخير محمد بن محمد بن محماد الجازري القرشاي الدمشاقي
المتوفي في  833هـ وتسامى المقدماة الجزرياة فاي علام التجوياد ُو ماتن الجزرياة تنااول فيإلاا ناظمإلاا عادد مان
الموضوعات في علم التجويد .
 - 8محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

.102
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6

نتيجااة َلحتضااان هااَه الحركااة العلميااة والفكريااة النشااطة يمكننااا القااول ُن
مركز مدينة شندي العلمي و ومنَ القرن السابع عشر الميةدي كان ومساهما ً نشطا ً فاي
نشر العلم والمعرفة في ومعظم ُنحاء السودان من خةل قياما بتادريس طاالبي العلام
الااَين وفاادوا علي ا علااى ماار الساانين ،وهااي مجموعااة ضااخمة لاام يتحاادث عنإلااا ود
فااي طبقاتا َل بالقاادر الااَي تنااامى لااى مسااامع ماان األعااةم والمشاااهير

ضاايف

منإلم ،والَين ارتقوا سلم العلم حتى بل وا المرتباة التاي مكناتإلم مان ُن يلعباوا نفاس
علمااء وفقإلااء مركاز مديناة شاندي العلماي فاي مجاال نشار
الدور الاَي اضاطلع با و
العلم ،وتشييد المراكز العلمية في مناطقإلم التي وفدوا منإلا ،ومن هؤَلء ناَكر علاى
ساابيل المثااال َل الحصاار كمااا جاااء فااي كتاااب الطبقااات( المكااي النحااوي الرباطااابي،
الحاج سعيد بن ُحمد العباسي ،الشيخ عبد القادر ولد الحاج فايد ،الشايخ حماودة ولاد
الحاج فاياد ،الشايخ عماران محماد بان عمران).كاَلك تتلماَ الفقيا محماد بان موساى
النفيعابي و خرون على الشيخ عبد القاادر البكااي بشاندي ،كماا تتلماَ كال مان الفقيا
محماد بان قوتاة والشايخ محمااد بان التراباي والفقيا محمااد بان يوساف فرفار والشاايخ
التتاااتي باان محمااد التنقااار و خاارون فااي مااويس علااى يااد الشاايخ محمااد باان التنقااار،
وهااؤَلء جميع اا ً كااانوا م ان النوابااغ الااَين ساااروا علااى درب شاايوخإلم ونااالوا و
ش اإلرة
يترجم لإلم في كتاب الطبقات.

عظيمة جعلت محمد ود ضيف

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  3مركز الفجيجة العلمي:
تقع قرية الفجيجة على مسافة عشارة كيلاومترات جناوب مديناة شاندي و لاى
الشمال من قرية القوز على ساإلل رملاي ومساطح ُطلا عليا الشايخ صا يرون اسام
1

الفجيجة .

ظإلرت قرية الفجيجة كمركز علمي بمنطقاة شاندي بعاد هجارة ُبنااء وُحفااد
الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو ليإلا في القرن الثااني عشار الإلجاري ،وَلاك اساتنادا ً
على ما َكره ود ضيف

في كتاب الطبقات ،تير ُن يبدو ُن ود ضايف

كاان

يتحدث عن حقبتين تااريخيتين مختلفتاين لإلجارة الحمادتوياب مان دياار الشاايقية لاى

 - 1محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

.235
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منطقة شاندي .واساتنادا ً علاى هاَا فاإن هجارة الحمادتوياب لاى الفجيجاة تكاون قاد
تمت على مرحلتين:
المرحلااة األولااى :وهااي التااي جاااء فيإلااا الشاايخ عبااد الاارحمن ولااد حماادتو لااى دار
األبااواب التااي ربمااا يكااون المقصااود بإلااا هنااا الفجيجااة بعااد العااام 1019هااـ ،وَلااك
استنادا ً على ما َكره ود ضايف فاي كتابا ( ،جااء صا يرون وعباد الارحمن ولاد
حمدتو لى دار األبواب من ديار الشايقية في دولة بادي بن رباط) .
المرحلة الثانية :وهي التاي ُشاار ليإلاا ود ضايف

فاي ترجمتا لعباد الارحمن بان

ُسيد  ،حفيد عبد الرحمن ولد 2حمدتو ،عندما َكر ُن قد جاء مان دياار الشاايقية لاى
بةد األبواب ـ ويقصد ببةد األبواب هنا قرية الفجيجة ـ مع ُخوال مان ُبنااء الشايخ
عبد الرحمن ولد حمدتو سنة 1107هـ1696 /م ُ ،ي بعد حاوالي ثماانين 3عاماا ً مان
 ،وهاَا يشاير ربماا لاى

مجيء عبد الرحمن ولد حمدتو وف ماا َكاره ود ضايف
ُن الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو قد جااء فعاةً لاى منطقاة شاندي عاام 1019هاـ ،

ولكن ا لاام يسااتقر فيإلااا وعاااد لااى نااوري ماارة ُخاارن ،وُن ساابب مجيت ا ربمااا كااان
لزيااارة الشاايخ محمااد باان ساارحان رفي ا دراساات عنااد الشاايخ البنااوفري4 ،وُن دار
األباواب التااي َكرهااا ود ضاايف

المقصااود بإلاا هنااا قريااة القااوز ولاايس الفجيجااة،

وعلااى هااَا فإننااا نعتقااد ُنا لاام تكاان هنالااك سااون هجاارة واحاادة ألساارة الحماادتوياب
لمنطقة الفجيجة ،وهي التي حدثت فاي عاام 1107هاـ 1696م ،وهاو علاى األرجاح
التاريخ الَي نشأت في الفجيجة كقرية ومركز علمي جنوب شندي .

 - 1نفس المصدر،

.43

 - 2نفس المصدر ،الترجمة رقم .169
 - 3نفس المصدر،

.281

 - 4محمد النور بن ضيف
 هو ُبو عبد

 ،مصدر ساب ،

.256

محمد بن سةم المصري المعروف بالبنوفري كان من ُعيان فقإلاء مصر تلقى تعليم على

الشيخ اللقاني والشيخ التاجوري تفرد برتاسة المَهب المالكي في مصر وتوفي في سنة 998هـ .
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1

اشتإلر مركز الفجيجة العلمي بتدريس علوم القر ن والعلوم الفقإلية األخرن
علااى يااد الحماادتوياب الااَين اشااتإلروا هاام وتةمااَتإلم بااأنإلم ماان فقإلاااء القاار ن ،فكااان
مركز الفجيجة العلمي ُكثر مايةً لتادريس القار ن وعلوما ومتفاردا ً باَلك عان مركاز
مدينااة شااندي العملااي الااَي انحصاار اهتمام ا بااالعلوم الفقإليااة ،وهااَا اَلخااتةف فااي
الوظيفة التعليمية بينإلما جعل كل من هَين المركزين القريبين من بعضإلما الابع
ومكمةً لآلخر ،هَا َا ما وضعنا في اَلعتبار ُن مركز مدينة شندي العلمي قاد ظال
ومستمرا ً حتى هَا التاريخ.
لم ت وكن لمركز الفجيجة العلمي ومساهمة علمية فاي مجاال التاأليف والتصانيف
على ترار ما كان ساتدا ً في مركز مدينة شندي العلماي ،ولام نعثار فاي ثناياا تاراجم
الحمدتوياب بالفجيجة ما يفيد بأن لإلم نشاط في هَا المجال تير ُن المركز وك ياره
ماان المراكااز كاناات لا مساااهمة معلومااة فااي تاادريس العلااوم ونشاارها عباار التةميااَ
الَين نالوا العلم في هَا المركز ،وعملوا بعد َلك في مجال التدريس.

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  4مركز القوز العلمي:
تقع قرياة القاوز باين مديناة شاندي ومحطاة ود بانقاا ،ويساكنإلا الصا يروناب
من َرية محمد بن سرحان الشإلير بص يرون .في الماضي كانت القرية عبارة عن
منطقة خلوية وعرة خالية من السكان و تكثر فيإلا ال ابات.وظلت المنطقة على هاَه
الحال لى ُن اختارها محمد بن سرحان ومستقرا ً ل عند هجرت مان ناوري لاى دار
األبواب في القرن السابع عشر الميةدي في سنة 1615م تقريباا ً  ،فت يار حالإلاا و
تحولاات لااى قريااة عااامرة بسااكانإلا ماان ُبناااء وُحفاااد الشاايخ صاا يرون وتةمَتاا
ومريدي .
تأسس مركز القوز العلمي في مطلع القرن السابع عشر الميةدي فاي العاام
1615م تقريبا ً علاى ياد الشايخ محماد بان سارحان الاَي ُساس ماع ُسارت وتةمَتا
قرية القوز ،وُقام فيإلا مركزه العلمي في المسجد الَي بناه في القرية .
فاي كتااب الطبقاات فاإن األساتاَ الطياب

على خةف ماا َكاره ود ضايف

محمد الطيب في كتاب (المسيد) يرن ُن القوز كانت قرية مأهولة يسكنإلا رهط مان
 1ـ محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

.281

 - 2محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

.42
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الحاكمين وُن الحاكمياة كانات تسامى باال ومطر  التاي تعناي صاولجان الملاك ،وهاو
هنا يشير صراحةً لى ُن قرية القوز كانت قاتماة كقرياة قبال هجارة الصا يروناب
ليإلااا ،رتاام قااراره بااأن الشاايخ محمااد باان ساارحان كااان ُول ماان ُوقااد نااار العلاام
فيإلا وهَا ما يؤكد صاحة ماا َ1كاره محماد ود ضايف

 ،باأن الشايخ صا يرون هاو

ومؤسس قرية القوز و مركزها العلمي ،الَي كان قد ظإلار قبال ظإلاور مركاز مديناة
شندي العلمي على يد الشيخ المضوي بحوالي نصف قرن من الزمان تقريبا ً.
شإلد مركز القوز العلمي ومنَ الربع األول من القرن السابع عشار المايةدي
حركة علمية نشطة ،استمرت لفترة طويلة مان الازمن واجتاَبت ليإلاا ُعادادا ً كبيارة
من طالبي العلم والمعرفة ،خاصة في مجاَلت الدراسات الفقإلياة التاي وحظيات بقادر
كبير من اهتمام شيوخ العلم من الص يروناب ،لاى جاناب التصاوف الاَي كاان فيا
الشيخ ص يرون حلقة للوصل بين فوقإلاء العلم ومشايخ الطار الصاوفية فاي منطقاة
شندي  ،وَلك من خةل انتمات  2للمدرسة الفقإلية ،واتخاَه لمَهب التصوف على ياد
الشيخ دريس ود األرباب .

3

علاااى الااارتم مااان ُن مركاااز القاااوز العلماااي قاااد اشاااتإلر بالدراساااات الفقإلياااة
والل وية ،التي برل فيإلاا محماد بان سارحان وخلفااؤه مان بعادهَ ،ل ُن المجاال فيا
كان مفتوحا ً ُيضا ً ُماام التياارات الصاوفية التاي ازدهارت فاي المركاز علاى ياد كال
محمد بن سرحان الَي سلك طري التصوف على ياد الشايخ درياس ود األربااب ،
فجمع بَلك بين الفق والتصوف والشيخ عبد الراز ُبو قرون الَي ظل يتنقل بين
مااويس والقااوز ودياام ُم طريفااي ،وَلااك ب اار

ا رشاااد والتسااليك ونشاار الطريقااة

القادرية التي جاء يحمل بَورها من سنار لى منطقة شندي.

6

 وحظيت قرية القوز بعدة ُسماء منإلا قوز المطر وقوز العلم وقوز الص يروناب.
 - 1الطيب محمد الطيب ،المسيد.ط1؛ الخرطوم :دار عزة للنشر والتوزيع2005 ،م.
 - 2محمد النور بن ضيف
 - 3نفس المصدر،

 ،مصدر ساب ،

.234

.235

 - 4محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

 - 5نفس المصدر،

.303

 - 6نفس المصدر،

.303

.234
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هَا التنول الفكري الَي تميز ب مركز القوز من المؤكد ُن قد ُضافى عليا
طابعا ً علميا ً اتسم بالتنول وال ومساهمة الفاعلاة فاي نشار العلام والمعرفاة بكال ُلوانإلاا
فااي معظاام ُنحاااء السااودان ،عباار ال اَين توافاادوا علي ا ماان طااالبي العلاام ماان بقااال
السااودان المختلفااة ،والااَين امتااد عباارهم األثاار العلمااي لمركااز القااوز العلمااي لااى
مناااط ُبعااد بعااد ُن صاااروا شاايوخا ً للعلاام فااي مناااطقإلم .وم ان ه اؤَلء ماان َاعاات
في طبقات فَكر مانإلم الشايخ دفاع

شإلرت في زمان فترجم ل ود ضيف

بان

الشيخ ُبو دريس والفقي عبد الحليم بن بحار والفقيا علاي ود باري والفقيا باراهيم
ود بري والشيخ حموده بن التنقار و تور المتن الكاهلي و الشيخ محمد بن التنقاار و
مااازري باان التنقااار و ماادني المشااإلور بااالحجر باان عماار باان ساارحان و محم اد باان
الحاج ُبو القاسم بان سارحان والشايخ صا يرون الشاقةوي و الشايخ بادوي بان ُباي
دلي ا والشاايخ خااوجلي باان عبااد الاارحمن باان بااراهيم و الفقي ا ضاايف

الفضاالي

والفقي ُبو بكر بن توير و الشيخ حمد المشإلور باألزر .

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  5مركز البسابير العلمي:
تقع قرية البسابير في النصاف الجناوبي مان منطقاة شاندي لاى الجناوب مان
قرية ود بانقا على الضافة الشارقية للنيال ،وهاي مان القوارن العريقاة التاي َل يوعارف
على وج التحديد تاريخ ظإلورها كنقطة تجمع ساكاني فاي المنطقاة.ولكن يبادو ُنإلاا
سكاني على شاطئ النيال عنادما انتقال ليإلاا الشايخ باسابار
كانت قاتمة كنقطة تجمع و
السكري من قرية الجريف على الضفة ال ربية للنيل في النصاف األول مان القارن
السابع عشار المايةدي تقريبااً ،ومناَ َلاك الوقات ُصابح يوطلا عليإلاا اسام البساابير
نسبة ألبناء وُحفاد الشيخ باسبار السكري.
فااي تلااك البقعااة ماان األر

تأسااس مركااز البسااابير العلمااي علااى يااد الشاايخ

باسبار الساكري ،الاَي وولاد بقرياة المكنياة وحفاظ القار ن الكاريم علاى الشايخ مادني
الطيار بن الشيخ عبد الرحمن ولاد حمادتو فاي ناوري باديار الشاايقية  ،وبعاد ُن ُتام
تعليم استقر فاي قرياة القاوز (البساابير) ،واشات ل بتادريس القار ن الكاريم وعلوما
في مدرست التي ُقامإلا تحت مجموعة من ُشجار السدر الموجودة لى اليوم بقرية
 - 1محمد النور بن ضيف
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البسابير ،وقد َكر الدكتور يوسف فضال حسان محقا كتااب الطبقاات فاي الصافحة
رقم  109الإلام رقم ُ 20ن القوز الَي درس في الشيخ باسبار القر ن (هاو قاوز
العلم ويوعرف ُيضا ً بقوز المطر وهاو يقاع جناوب شاندي وبا ثاار الصاالحين مان
قباب وبيانات ويساكن الصا يروناب َرياة صا يرون محماد بان سارحان).على هاَا
فإن الدكتور يوسف فضل يعتقد ُن الشيخ باسبار السكري قد ُقام مدرست فاي قرياة
قوز العلم جنبا ً لى جنب مع الص يروناب ،وقد تبع في َلك الكثيارون  .ويبادو ُن
الادكتور يوسااف فضاال اسااتند فااي رُيا هاَا علااى مااا ُورده ود ضاايف

نفسا فااي

كتاب الطبقات باأن المقصاود بقرياة القاوز التاي اساتقر فيإلاا الشايخ باسابار الساكري
وُقام فيإلا مدرست تلك هو قوز العلم ونظرا ً ألن محمد ود ضيف لم يكان متأكادا ً
ُعلاام.ويباادو هنااا ُن

تمام اا ً ماان اسااتنتاج هااَا ،فقااد ُردف ا فااي كتاب ا بعبااارة و
الدكتور يوسف فضل لم يكن موفقا ً فاي اساتناده علاى اساتنتاج محماد ود ضايف

،

ألن القااوز المعنااي هنااا هااو قااوز البسااابير كمااا يعتقااد سااكان البسااابير ُنفسااإلم وهااو
الصااواب علااى الاارتم ماان ُننااي لاام ُجااد صاادن لاازعم سااكان البسااابير هااَا فااي ُي
مصدر خر ،ولعل ما دفعني لةعتقاد بأن زعم سكان البسابير هَا هاو الصاواب ُن
الشيخ حسن ود حسون عندما قرر ُن يزور الشيخ باسبار السكري في مسيده طلب
من ابن عبد القادر ُن ي ل الخلوة ويخبار مرتاديإلاا بأنا َهاب لاى نساري  ،وهاي
جزيرة تقع جنوب ترب شندي بمحاَاة البسابير وبعيدة نسبيا ً عن قوز العلام ،ثام ُن
الشيخ حسن ود حسون عندما لم يتمكن من مقابلة الشيخ باسابار الساكري اتجا لاى
3
الادكتور يوساف فضال حسان نفسا فاي الصافحة رقام
قرية كليوة التي حادد موقعإلاا

 110هام

 20بأنإلا قرية تقع شر البسابير.

كاَلك لام ياَكر ود ضاايف

ُن الشايخ باسابار السااكري وبحكام وجاوده فااي

قرية قوز المطر ـ ن صح استنتاج هَا ـ قد تدخل في الصارال الاَي كاان داتارا ً
.40
 - 1محمد محجوب مالك ،مرجع ساب ،
 استنتاج ود ضيف هَا عثرت علي في حدن النسخ ال ير محققة من كتاب الطبقات ولكني لم ُهتد
لصاحبإلا بسبب حالتإلا المإلترتة.
.110
 - 2محمد النور بن ضيف  ،مصدر ساب ،
 - 3محمد النور بن ضيف
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في القاوز حاول خةفاة الشايخ صا يرون مثلماا فعال الشايخ عباد الاراز ُباو قارون
الااَي كااان مقيم اا ً فااي قااوز العلاام ،وهااو مااا قااد يضااعف اَلسااتنتاج القاتاال بااأن القااوز
المَكور هو قوز المطر .
َل يوعارف علاى وجا التحدياد متااى تأساس مركااز البساابير العلمااي ،ولام نجااد
لَلك صدن في ترجمة الشيخ باسابار الساكري ،تيار ُنناا وباالرجول لتاراجم بعا
الَين تتلمَوا علي مثل الشيخ علي ود بري الَي ولد في العام 1010هاـ (1601م)
ُو الشيخ عبد القادر البكااي الاَي ُكمال دراساة القار ن وعلوما عناد الشايخ باسابار
قبل العام 1660م تقريبا ً وَلك استنادا ً على تااريخ قادوم الشايخ المضاوي مان بربار
لااى مدينااة شااندي ،نسااتطيع ُن نسااتنتي ُن الشاايخ باساابار السااكري قااد باادُ يشاات ل
بتدريس القر ن الكاريم وعلوما للصابية فاي قرياة قاوز البساابير فاي النصاف األول
من القرن السابع عشر الميةدي تقريبا ً وهاو تااريخ تأسايس مركاز البساابير العلماي
على يد الشيخ باسبار السكري.وعلى هَا فإن مركز البسابير يوعد ُيضا ً من المراكاز
العلمية العريقة في منطقة شندي والتي اهتمت بشكل خا بتادريس القار ن الكاريم
وعلوم ألعداد كبيرة من الطةب الاَين توافادوا عليا بكثافاة ملحوظاة  ،نظارا ً ألن
دراسة القار ن وحفاظ ياتا ت وعاد مان العلاوم األساساية التاي يجاب ُن يتحصال عليإلاا
المسلم ،ولعل َلاك هاو السابب فاي ضاخامة ُعاداد طاالبي العلام فاي مركاز البساابير
الَين َكر ود ضيف

1
علاي
ُن عددهم قد بلغ األلاف طالاب  ،اشاتإلر مانإلم الشايخ

ود باااري والشااايخ باااراهيم ولاااد باااري والشااايخ عباااد القاااادر البكااااي والشااايخ حمياااد
الصاردي والشيخ عبد

ولد ُبارو .

2

علااى الاارتم ماان ُن الشاايخ باساابار السااكري كااان قااد ساالك طريا التصااوف
3
ترجمت ما يشير لاى ُنا
على الشيخ شرف الدين راجل ُنقاوي َ ،ل ُن لم يرد في

قد مارس ا رشاد والتسليك في طري القوم كما كان يفعال الشايخ عباد الاراز ُباو
قرون في مويس والقوز والمشرل األحمر ،كَلك لم يكن الشيخ باسبار مياَلً لتاأليف
وتصاانيف ال وكتااب والشااروح مثاال الشاايخ المضااوي المصااري الااَي باارل فااي هااَا
 - 1نفس المصدر،
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الجانب.والشاهد ُن الشيخ باسبار السكري قد كاان ُكثار شا فا ً باالقر ن الكاريم ،وقاد
ُفرد لتدريس حيزا ً كبيرا ً من وقتا وعماره وُعمال فيا كال جإلاده  ،ولعال َلاك هاو
الساابب الااَي ُقعااد ب ا عاان التسااليك وا رشاااد وولااوج ميااادين التااأليف والتصاانيف،
با ضافة لى اهتمام الكبير بتدريس و ومتابعة األعداد الكبيرة مان طلبتا الاَين كاان
يمإل اد لإلاام الطري ا لولااوج ساااحات ُرحااب فااي مجااال العلاام والمعرفااة انطةق اا ً ماان
مركاازه العلمااي الااَي كااان يوعَااد رافاادا ً ومإلم اا ً للمراكااز العلميااة األ وخاارن التااي اهتماات
بالدراسات الفقإلية والل وية .

 2ـــ  2ـــ  2ـــ  6مركز حجر العسل العلمي:
منطقة حجر العسل هاي عباارة عان مجموعاة مان القوارن الصا يرة التاي َل
تبعد كثيارا ً عان بعضاإلا الابع  ،و تقاع جناوب منطقاة شاندي باالقرب مان الشاةل
السادس ،على خط الطاول َ 39و َ 34شار خاط صافر وداتارة العار

ََ 29و َ16

شمال خط اَلستواء ،وهي تمثل الحاد الجناوبي لمنطقاة شاندي علاى الضافة الشارقية
للنيل ،وتسكنإلا مجموعات من الجعليين والشايقية والحسانية .
يو َعد مركز حجر العسل العلمي ومقارنة بالمراكز العلمية األخارن التاي قامات
في منطقة شندي في القرن الساابع عشار المايةديُ ،قال المراكاز العلمياة َكارا ً فاي
كتاب الطبقات ،الَي احتشد بأسماء وتراجم الكثير من المراكاز العلمياة ،وحتاى فاي
تلك الحاَلت القليلة التي كاان يارد فيإلاا اسام حجار العسال فاي كتااب الطبقاات ،فإنا
يكااون مقاارون عااادة ً بأسااماء بع ا الشخصاايات الدينيااة التااي تاارجم لإلااا محمااد ود
2
(راجال حجار العسال) ،والشايخ
ضيف مثل الشيخ ُبوبكر الَي ُ وطل عليا لقاب
براهيم ولد ُم رابعة الَي َوكر ُن وولد بحجر 3العسل.وفي حاَلت قليلة ُيضاا ً يتاردد
اسم جزيرة مرنات وهي ُحدن وجزر منطقة حجر العسال ومركاز ديناي شاإلير امتاد
ُثره العلمي لى القرن العشرين متبوعة بأسماء ُشخا

منسوبين ليإلا .

لاام نجاد فااي كتاااب الطبقااات مااا يشااير صااراحة لااى وجااود ماادارس ُو فقإلاااء
يدرسون العلم ُو القر ن الكريم في منطقة حجار العسال ،و نماا وردت فيا شاارات
 - 1محمد النور بن ضيف

 ،مصدر ساب ،

 - 2نفس المصدر ،الترجمة رقم ، 37

.104

 - 3نفس المصدر ،الترجمة رقم ، 36

.104

.111

85

1

قليلااة تااوحي بوجااود الاابع فيإلااا ،وماان َلااك مااا ُورده ود ضاايف فااي ترجمت ا
للشاايخ ُبااوبكر راجاال حجاار العساال ،ماان ُنا ربمااا يكااون قااد نااال قسااطا ً ماان علوما
األولية في منطقة حجر العسال ،حياث لام ياَكر ود ضايف

ُيان درس وعلاى مان

تتلمااَ ،كمااا لاام ياارد اساام ض امن ماان تتلمااَوا عل اى يااد الااَين تاارجم لإلاام ود ضاايف
.وياادعم هااَا الاارُي ُن الشاايخ حساان ود حسااون  ،عناادما جاااء لااى حجاار1العساال
وملتمسا ً الطري على يد الشيخ ُبوبكر فإن الشيخ ُبوبكر ُرشاده علاى مان يدلا علاى
الطري ا فااي جزياارة باعوضااة الواقعااة بااين جزيرتااي ُم سااقد ومرنااات فااي حجاار
العسل والتي ربما شإلدت بع

2

النشاطات العلمية ُو تعبدات الصوفية .

كَلك من ا شارات التي تاوحي بوجاود بعا

المادارس العلمياة فاي منطقاة

حجار العساال خاصااة فااي مجااال دراسااات القاار ن الكااريمُ ،ن بااراهيم ولااد ُم رابعااة
الَي التح بالشايخ عباد الارحمن ولاد جاابر باديار الشاايقية لدراساة الفقا  ،لام يكان
ليتطلع لى دراسة الفق َا لم يكن قد حفظ القر ن الكريم ُوَلً ،وُن َلك ربما يكاون
قد حدث في منطقة حجر العسل حيث وولادُ ،وفاي حادن القارن المجااورة لإلاا ،كماا
ُن الشيخ براهيم بعد ُن نال جازت العلمية في التدريس في نوري ،ربما يكاون قاد
عاد لينشر العلم في منطقت على ما جرت علي العادة في مثل هَه الحاَلت في َلك
الزمان .

 2ـــ  3التعليم الديني في منطقة شندي في القرن العشرين:
منَ القرن السابع عشر الميةدي الَي شاإلد تاوالي قياام المراكاز العلمياة فاي
منطقة شندي وحتاى مطلاع القارن العشارين الاَي اقتارن فاي الساودان بمولاد النظاام
التعليمااي الحااديث ،خضااع السااودان عامااة ومنطقااة شااندي بصاافة خاصااة لاابع
المؤثرات الداخلية والخارجية التي ُلقت بظةلإلا على مجمل األوضال فيإلاا خاصاة
الجوانب السياسية واَلقتصادية واألمنياة ،التاي تساربت عبرهاا ثاار تلاك الماؤثرات
لتةمس بع النشاطات السكانية واَلجتماعية األ وخرن كالتعليم ومراكازه المنتشارة

 - 1محمد النور بن ضيف
 2ـ نفس المصدر،

.135

 - 3نفس المصدر،

.104

 ،مصدر ساب  ،الترجمة رقم ، 66

86

.133

في معظم ُرجاء السودان ،التي ظلت تواجا تلاك الماؤثرات وتتعامال معإلاا بالكيفياة
التي تضعف من تأثيرها عليإلا ،وتحول دون خضوعإلا بالكامل لتلك المؤثرات .
فااي خااةل القاارنين الثاامن عشاار والتاسااع عشاار ماان الماايةد عاناات المراكااز
العلمية في السودان من ثار التشتت والتشارزم ،الاَي ُصااب الابةد نتيجاة لضاعف
السلطنة الزرقاء ،كما عانت تلك المراكز من انعدام األمن علاى و
طار المواصاةت
وتزايو اد نشاااط قوط اال الط ار  ،وماان الصااراعات والثا1اورات الداخليااة والحروبااات
عارن العةقاات الثقافياة باين مصار والساودان فضاةً عان
الخارجية ،ومان انفصاام و
التضيي على العلماء ومنع تاداول الكتب.وقاد ُدن َلاك لاى ُن يتادهور التعلايم فاي
البةد ،وُن يوصاب بالجمود والوهن في تلك الفترة ،وبحلاول مطلاع القارن العشارين
تبين لنا المستون الاَي انحادر ليا التعلايم فاي الساودان ،للدرجاة التاي اقتصار فيإلاا
عمل المراكز العلمية علاى تعلايم القاراءة والكتاباة وحفاظ القار ن الكاريم  ،واختفات
دروس الفق ا والمنط ا وعلاام الكااةم التااي كاناات مزدهاارة فااي المراكااز العلميااة فااي
القرن السابع عشر الميةدي .
لم تتعار

المراكاز العلمياة فاي منطقاة شاندي لتلاك الماؤثرات التاي اشارنا لإلاا

دفعااة واحاادة ،و لكاان توالاات عليإلااا واحاادة تلااو األخاارن ،وعباار فتاارات زمنيااة ومتقاربااة
ُحيان اا ً و ومتباعاادة فااي بع ا األحيااان ،ولعاال هااَا هااو الساابب فااي ُن تحااتفظ المراكااز
العلمية في منطقة شاندي بابع النشااط والحيوياة الاَين ُتاحاا لإلاا ُن تصامد ُماام تلاك
المؤثرات وُن تضاعف من ُعدادها ،وُن تنتشر في ومعظم القورن الواقعاة علاى الضافة
الشرقية للنيل في منطقة شندي .وعلى هَا فإن القرنين الثامن عشر والتاساع عشار مان
الميةد ،شإلدا زيادة ومقادرة فاي عادد المراكاز العلمياة فاي منطقاة شاندي ،تطات ومعظام
الرقعة الج رافية للمنطقة .

4

هااَا التوس اع التعليمااي الااَي شاإلدت منطقااة شااندي فااي هااَين القاارنين ارتاابط
بعاملين ُساسيين هما:
.209
 - 1جون لويس بوكإلارت،مصدر ساب ،
 - 2بااراهيم الحاااردلو ،الرباااط الثقااافي بااين مصاار والسااودان .ط؛ الخرطااوم :دار جامعااة الخرطااوم للطباعااة
والنشر1977 ،م.19 .
 - 3المديرية الشمالية.80/14/1 ،
 - 4نفس المصدر.
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األول:نشااأة وظإلااور مجموعااة ماان القوارن كنقاااط تجمااع سااكاني علااى طااول الضاافة
الشرقية للنيل من قرية ُم علي شماَلً وحتى حجر العسل جنوبا ً.
الثاني:الدور الَي لعبت المراكز العلمية العريقة ـ فاي مديناة شاندي وُم علاي وقاوز
العلم والفجيجاة والبساابير علاى الضافة الشارقية للنيال ،والمراكاز العلمياة المجااورة
لمنطقة شندي في المكنية والجوير على الضفة ال ربية للنيل ـ في نشار التعلايم عبار
قيامإلااا بتاادريب وتأهياال مجموعااات ماان طااالبي العلاام الااَين ينتمااون لإلااَه القواارن
الناشتة ،وتإليتتإلم قامة مراكزهم الخاصة فيإلاا ،فظإلارت تبعاا ً لاَلك مراكاز علمياة
في ديم القراي والبجراوية والتراجماة وحاو
شندي .

بانقاا وتيرهاا مان القارن فاي منطقاة

1

على الارتم مان تعار

المراكاز العلمياة العريقاة فاي منطقاة شاندي للماؤثرات

السالبة التي خضاع لإلاا الساودان فاي القارنين الثاامن عشار والتاساع عشار مان المايةد،
وامتداد ثارها ليإلاَ ،ل ُنإلا ـ منطقة شاندي ـ تمكنات مان اَلساتمرار فاي ُداء رساالتإلا
تلك اآلثار ،ومن ثم المساهمة في نشر التعليم في المنطقة.وقاد ُتااح انقطاال

وامتصا
فوقإلاااء تلااك المراكااز عاان الاادنيا وزهاادهم فيإلااا ،وساامو مكااانتإلم عنااد العامااة والخاصااة،
با ضافة لفاعلية التنظيم الداخلي الَي احتفظات با هاَه المراكاز ،والقااتم علاى ضامان
انتقال منصاب الفقيا مان شاخ

عارف بنظاام الخةفاة ،
لاى خار داخال ُسارت فيماا و

ُتاح لإلَه المراكز مكانية اَلساتمرار فاي ُداء وظيفتإلاا ،رتام ماا لحا بإلاا مان ضاعف
طيلة تلك الفترة ،بل ُن بعضإلا ظل ومستمرا ً على هَا الحاال ،حتاى النصاف الثااني مان
القرن العشرين .
بالنظر لى تجربة مركز مدينة شندي العلمي الَي لم يستمر طويةً بعد وفاة
ومؤسس المضوي المصري  ،بسبب عادم وجاود مان3يخلفا مان األبنااء ُو األشاقاء .

4

 - 1تقريااار مساااح الخاااةوي والمااادارس األولياااة بالمديرياااة الشااامالية ،ديسااامبر 1938م فاااي المديرياااة الشااامالية
.80/14/1
 - 2جون لويس بوكإلارت ،مصدر ساب ،

.25

 - 3في زيارت لمدينة شندي في الربع األول مان القارن التاساع عشار تحادث بوكإلاارت بإساإلاب عان كال شايء
في المدينة لكن لم يتحدث عن مدرسة ُو حلقة علم بل َكر ُن شندي تخلاو مان المسااجد رتام ُنا قاد َكار ُنا
تعرف على بع الفقإلاء في سو المدينة ،انظر
 4ـ محمد النور بن ضيف  ،مصدر ساب .268 ،
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ومقارنااة بتجااارب المراكااز العلميااة األ وخاارن فااي منطقااة شااندي ،التااي عرفاات تااداول
منصب الفقي بين ُفراد ُسرت  ،وما يقتضاي هاَا األمار مان حتمياة وجاود ُبنااءُ ،و
ُشقاء يخلفون ُباتإلم و خوانإلم ،مثلما كان يحدث في مركز جبال ُم علاي حياث كاان
للشاايخ حامااد عاادد ماان األبناااء يخلفون ا  1،وفااي مااويس حيااث كااان هنالااك التتاااتي باان
محمد بن التنقار ومحمد بن بإلرام بان ماازري بان التنقاار ،وفاي الفجيجاة التاي كاان
قااوام مركزهااا العلمااي ُساارة ممتاادة ولاايس فااردا ً واحاادا ً كمااا كااان الحااال فااي شااندي
.بالنظر لتلك التجربة فإننا نستطيع القول ُن وجود نظاام لتاداول منصاب الفقيا باين
ُفراد األسرة التي ينتمي ليإلا الفقيا المؤساس للمركاز كاان عاامةً حاساما ً ـ ضاافة
لى عوامل ُ وخرن ـ فاي اساتمرارية المراكاز العلمياة بمنطقاة شاندي حتاى منتصاف
القاارن العشاارين ،ب ا

النظاار عاان المكانااة التااي كااان يتمتااع بإلااا الفقيا بااين العامااة

والخاصة قبل ممات .
في النصف الثاني مان القارن التاساع عشار المايةدي ُ ،ونشاتت فاي الخرطاوم
2
إلماا ً فااي نظااام التعلاايم فااي
ُول مدرسااة نظاميااة فااي السااودان  ،وكااان َلااك تطااورا ً وم
البةد ،والَي شإلد في تلك الفترة ظإلور نمطين تعليميين لكل منإلما ُهداف ووسااتل
الخاصة.وقد ُدن ظإلور وانتشار المدارس النظامية فاي الساودان بنوظمإلاا المعروفاة
ومناهجإلا المرسومة وتقويمإلا الدراسي المعلاوم ،لاى ُن يقتصار اساتخدام ومصاطلح
المدرسااة علااى المؤسسااات التعليميااة التااي تحماال هااَه الساامات ،فأصاابح ومصااطلح
مدرسة يوطل فقط على المدرسة النظامياة ،ولام يعواد يساتعمل لإلشاارة لاى المراكاز
العلمية التي كانت قاتمة في السودان قبل ظإلور هَا الانمط ،والتاي اعتااد ود ضايف
ُن يوطل عليإلا اسم المدرسة ُحيانا ً  .وهكَا فقد ُصبح ومنَ3النصف الثااني مان
القرن التاسع عشر الميةدي ومصطلح الخلوة هو اَلسم الَي يشاير لاى نماط التعلايم
الديني في السودان.
خةل القرن العشرين استمرت الخاةون فاي منطقاة شاندي تماارس نشااطإلا
المعتاد في كال المراكاز العلمياة القديماة والحديثاة معااً ،دون ُن تتاأثر كثيارا ً باالنمط

 1ـ نفس المصدر،
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التعليمي الحديث الَي ُدخل البريطانيون في السودان ،ولم تظفر من منطقاة شاندي
حتى نإلاية الرباع األول مان القارن العشارين ،ساون مدرساة ُولياة واحادة تساتوعب
ُربعاين تلميااَا ً فاي العااام ،تام تأسيسااإلا فاي مدينااة شاندي فااي عاام 1912م ،ويتنااافس
عليإلااا الصاابيان مماان هاام فااي ساان التعلاايم ماان جميااع ُنحاااء منطقااة شااندي .وظل ات
الخةون هي السبيل الوحيد للتعليم في القرن الصا يرة والبعيادة عان مديناة شاندي،
وللااَين لاام يحااالفإلم الحااظ باَللتحااا بالمدرسااة النظاميااة الوحياادة فااي المنطقااة ،التااي
كانت بالكاد تستوعب الصبيان الراتبين في اَللتحا بإلا ،من مدينة شاندي والقارن
المحيطة بإلا .

 2ـــ  3ـــ  1الخةون القر نية في منطقة شندي:
المقصود بالخةون القر نية هنا جميع المراكز العلمية الدينية التي قامت منَ
القرن السابع عشر الميةدي في منطقة شندي ،بما فاي َلاك الخاةوي المنتشارة فاي
معظم القرن ومراكز التجمعاات الساكانية علاى الضافة الشارقية للنيال ،والتاي ظلات
تقااوم بتحفاايظ القاار ن الكااريم وتعلاايم فنااون القااراءة والكتابااة للصاابية وف ا مناهجإلااا
الخاصااة تحاات شااراف فقإلاتإل ااُ ،و ُعيااان القاارن التااي احتضاانتإلا فااي المساااجد ُو
تحت األشجار ُو فاي مبااني خاصاة بإلاا ،مناَ القارن الساابع عشار المايةدي وحتاى
الثلاااث األول مااان القااارن العشااارين ،بصاااورة ومساااتقلة و دون ُن تتااادخل مصااالحة
1
على التعلايم
المعارف ـ التي ُ ونشتت في مطلع القرن العشرين وتولت ُمر ا شراف
فااي السااودان ـ فااي نشاااطاتإلا ُو ُساااليب عملإلااا ومناهجإلاااُ ،و محاولااة تطويرهااا
لتتمكن من مواكبة النظام التعليمي الجديد .
في القرنين الساابع عشار والثاامن عشار الميةدياين قامات فاي منطقاة شاندي
ليإلا ود ضيف

في كتاب الطبقات ،على الرتم من ُن

بع الخةون لم يتطر
تاريخ قيامإلا ـ استنادا ً على روايات القاتمين على ُمرهاا ـ يعاود لاى ماا قبال الفتارة
التااي صاانف فيإلااا ود ضاايف كتاااب الطبقااات .ولعاال ساابب تجاهاال ود ضاايف
لإلااَه الخااةون التااي كاناات ت و َعااد جاازءا ً ماان منظومااة الخااةون القر نيااة فااي منطقااة

 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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شندي ،يعاود لاى ُن ود ضايف لام يسامع بإلاا ُصاةًُ ،و ُن الفقإلااء الاَين كاانوا
يقومااون بالتاادريس فيإلااا كااانوا ماان الم مااورين الااَين لاام يصاايبوا قاادرا ً ماان الشااإلرة.
وماان الخااةون التااي لاام ياارد لإلااا َكاار فااي كتاااب الطبقااات ،خلااوة الفكااي عثمااان
بالمسيكتاب شمال ،التاي يعاود تااريخ تأسيساإلا لاى القارن الساابع عشار المايةدي ،
وخلوة الشيخ بابكر الحجازي بشاندي ،التاي تأسسات فاي عاام 970هاـ  .كماا قامات
َلحق اا ً بمنطقااة شااندي بعااد وف ااة ود ضاايف مجموعااة ماان الخااةون فااي منطقااة

2

ش اندي ،مثاال الشااقالوة وحلااة الشاايخ الحفيااان وحجاار العساال (الشااواراب) وتيرهااا.
والشاهد ُن لم يكد الربع األول من القرن العشرين يصل لى نإلايت حتاى كاان لكال
قرية في منطقة شندي خلوة خاصة بإلا تقريبا ً.

 2ـــ  3ـــ  2الخةون النظامية في منطقة شندي:
الخااةوي النظاميااة هااي فااي األصاال عبااارة عاان خااةون قر نيااة ُو مراكااز
علميااة دينيااة ،كاناات تإلااتم بتحفاايظ القاار ن الكااريم وتعلاايم القااراءة والكتابااة ،وتاادريس
بع

العلوم الدينية األخرن ،ثم قامت مصالحة المعاارف بإدخاال بعا

التعاديةت

على مناهجإلا ،لتواكب منااهي الدراساة بالمادارس النظامياة ،ومان ثام تحويلإلاا لاى
خةون نظامية تكون على مسافة معقولة من النظام التعليمي القاتم في البةد ناَاك.
وقااد ترك ازت ُهااداف هااَه الخااةون بعااد َلااك علااى تعلاايم القااراءة والكتابااة ومبااادئ
بالمبادئ األولية للصاحة

الحساب ،وحفظ شيء من القر ن الكريم ،مع اهتمام خا
والنظافة  .وعلى هاَا فقاد كانات 3الخلاوة النظامياة ت وعاد مدرساة ومصا رة ،ياتعلم فيإلاا
التةميَ الحساب وا مةء والقراءة والكتابة وحفظ يات القر ن الكريم .

لتحقيااا تلاااك األهاااداف المنااااط باااالخلوة النظامياااة تحقيقإلاااا ُنشاااأت مصااالحة
المعارف قسما ً خاصا ً فيإلا لتفتي الخةون ،يكاون مساتوَلً لادن مصالحة المعاارف
 - 1مقابلة شخصية مع الشيخ محمد عبد

بقرية المسيكتاب شمال في خلوة الفكي عثمان في 2011/1/18م.

 - 2الفكي األمين الفكي يوسف ،السادة الحجازة العمراناب بمدينة شندي.ط1؛ شندي1998 ،م.
 - 3محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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4

س الطات التعلاايم
والس الطة المحليااة التااي تتبااع لإلااا الخلااوة المعني اة ،وَلااك لمساااعدة و
بالمديريات في تتبع مستويات تلك الخةون ،والمساهمة فاي رفاع مساتون التادريس
1
المعارف بتقديم عانة شإلرية للخاةون ،وبمانح ومرتباات
فيإلا  .كَلك قامت مصلحة
للفوقإلاااء الااَين يقومااون بالتاادريس فيإلااا وماان هنااا جاااءت تساامية هااَه الخااةون باساام

الخااةوي النظاميااة ُو الخااةون ال ومعانااة ،وهااَا النااول ماان الخااةوي ُصاابح يتبااع
لمصلحة المعارف ،ويخضع لتفتيشإلا المنتظم.
الخةون ـ بنوعيإلا القر ني والنظامي ـ ومنَ ظإلورها كنمط تعليمي في باةد
السااودان وحتااى مطلااع النصااف الثاااني ماان القاارن الماضااي  ،ظل ات تحماال العاابء
األكباار وتشااكل العمااود الفقااري للتعلاايم فااي منطقااة شااندي ،علااى الاارتم ماان ظإلااور
مؤسسات التعليم النظامي الحديث في المنطقة مناَ العاام 1912م فاي مديناة شاندي،
نتيجااة لقلاة المؤسسااات التعليميااة الحديثااة ،وتمركزهااا فقااط فااي مدينااة شااندي وقرياة
كبوشية ،حتى مطلع ُربعينات القرن الماضي ،بسبب الابطء الاَي َلزم انتشاار تلاك
المؤسسات في منطقة شندي ،نتيجة لتراكم المشاكل التاي ُعاقات تطاور هاَا النظاام
وانتشاره في الريف والقرن الصا يرة ،التاي ُضاحت بيتاة مثالياة وصاالحة لتمركاز
3
تمرارية حتااى مطلااع
ونمااو الخااةوي القر نيااة والنظاميااة فيإلااا  ،وضاامن لإلااا اَلس ا

النصف الثاني من القارن الماضاي ،مماا يادل علاى ُن النظاام التعليماي الحاديث ،لام
يق تماما ً على نظام الخةون ،الَي ظال قاتماا ً ومحتفظاا ً بحيويتا ولام يتادال ُماام
تطااور وانتشااار النظااام التعليمااي الحااديث ،باال صااار صاانوا ً لاا ماان خااةل قياماا
بالمعاونة في نشر وتعليم مبادئ القراءة والكتاباة و عاداد الياافعين للقباول بالمادارس
4
الفتياان الاَين يلتحقاون بالمادارس األولياة ممان يمتلكاون
األولية  .حيث كاان جمياع

مإلارة القراءة والكتابة ،نتيجة لقضاتإلم لفترة انتظار في هاَه الخاةون ،وهاَا يعناي
بالضارورة ُن الماادارس األوليااة التابعاة لمصاالحة المعااارف ،كانات تقباال فااي ساانتإلا
األولى و
طةبا ً تم عدادهم في الخةون النظامية ُو القر نية بصورة جيدة.
 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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2

علااى الاارتم ماان ُن مصاالحة المعااارف ـ منااَ نشااأتإلا ـ كاناات تتحاشااى
التعر

للنظام التعليمي الَي كان ساتدا ً في البةد ،المتمثال فاي نظاام الخاةون

القر نية ألسباب عديدة ،منإلا ما هو سياسي يتعل بخشية الحكومة ُن تجار علاى
نفسإلا عداوة األهالي بتدخلإلا في حياتإلم الدينية ،وسعيا ً منإلا وراء كسب ثقاتإلم ،
ومنإلا ما هو متعل بالنظام التعليمي الجديد نفس وبرتبة مصلحة المعاارف فاي
بعاااد المااؤثرات التااي قااد تعي ا تطااوره ،وَلااك برفضااإلا تقااديم ُي دعاام مااادي
للخةون القاتمة ب ار تحساين مساتواها ،مماا قاد يضايف ُعبااء مالياة ضاافية
لمصلحة المعارف قد تحد تطور النظاام التعليماي الجدياد ،ومنإلاا ماا يتعلا و بعادم
ق ودرة مصالحة المعاارف علاى تاوفير العادد الكاا في مان المفتشاين لإلشاراف علاى
الخاةون القر نياة ب ار

2
َلاك فقااد
رفااع مساتويات ُداتإلاا  .علاى الاارتم مان كال

اختزلت مصلحة الم عارف مرحلة المدرسة األولية ،من ُربع سنوات في البداية
لى ثةث سنوات ،وَلك على اعتبار ُن الطة ب المقبولين في المادارس األولياة
ي وقبلون من الخةون القر نية ،وَلك لفترة من الزمن وفاي بعا

المنااط  ،مماا

يدل على ُن مصلحة ا لمعارف قد اعتمادت نوعاا ً ماا فاي بادايتإلا ،علاى الخاةون
القر نيااة التااي ساااهمت فااي تخفيااف الض ا ط علااى الماادارس األوليااة بساابب قلتإلااا
وا قبال الشديد عليإلا ،وفي ملء الفراتات التي خل فإلاا النظاام التعليماي الحاديث
.عموما ً فقد نظرت المعارف للخاةون ،كاأدوات وم فيادة للتعلايم النظاامي الحاديث
عند تحويلإلا لى خةون نظامية  ،فضة ً عان كونإلاا تمث ا4ل قيماة روحياة ُصايلة،
كمؤسسات قروية توفر التعلايم الاديني واألخةقاي للياافعين فاي ق واراهم ،وهاَا ماا

 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 2نفس المرجع ،
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شج ع مصلحة المعارف على ا نفا عليإلا و عانتإلا ،بعد ُن قل صت ُعدادها فاي
مختلف ُنحاء السودان .

1

عرفت منطقة شندي الخةون النظامية ألول مرة في شإلر فبرايار مان العاام
1924م قبيااال انااادَلل ثاااورة 1924م ،التاااي زعزعااات ثقاااة الحكوماااة فاااي شاااريحة
المثقفين ،وزادت من مخاوفإلا بشاأن النظاام التعليماي نفسا  ،وخطورتا علاى بقاتإلاا
2
لظإلاور سياساة حكومياة جديادة فاي
سلطة اساتعمارية  ،ومإلادت السابيل
في البةد ك و

مجال التعليم ،قوامإلا التضيي على ال ومتعلمين والحد من توسع المؤسساات التعليمياة
الحديثة في ومدن البةد المختلفة .وقد كان من شاأن هاَه 3السياساةُ ،ن سااعدت علاى
انتشار الخةون النظامية في القورن الص يرة ،واستقطبت دعام المعاارف لإلاا ،وفاي
هَا الجانب فقد حظيت منطقة شندي بقادر َل باأس با مان الخاةوي النظامياة ،التاي
ُخااَت تنتشاار فااي المنطقااة منااَ َلااك التاااريخ ،والجاادول ُدناااه يوبااين تسلساال انتشااار
الخةون النظامية في منطقة شندي منَ العاام 1924م وحتاى العاام 1935م ،ومرتباا ً
حسب التدرج الج رافي من الشمال لى الجنوب .

جدول رقم ( )1الخةون النظامية بمنطقة شندي
اسم الخلوة

م

تاريخ التأسيس ُو اَلنضمام لمصلحة
المعارف

1

جبل ُم علي

1931م

2

قدو

1934م

3

البجراوية

يناير 1927م

4

كبوشية

يوليو 1925م

5

ديم القراي

1935م

6

التراجمة

يناير 1927م

7

المسيكتاب شمال

يوليو 1925م
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8

شندي ( )1الشيخ خلف

فبراير 1925م

9

شندي ()2

يناير 1927م

10

مويس

فبراير 1924م

11

حو

بانقا

1929م

12

قوز المطر

1930م

13

البسابير

14

جزيرة مرنات

15

حجر العسل

فبراير 1925م

المصدر :كمال الدين عباس ،مفت
 ، 85/15/1ونيوبولد مفت

1927م
فبراير 1925م
تعليم بربر ،وُحمد محمد براهيم ،مفت

التعليم األهلي ،عطبارة  ،المديرياة الشامالية

التعليم بالمديرية الشمالية  ،المديرية الشمالية . 80/14/1

هاَه الخاةوي الموضاحة فاي الجاادول ُعاةه و َا اساتثنينا منإلاا خاةون قاادو
كبوشااية ،البجراويااة ،دياام القااراي والتراجمااة ،ساانجد ُنإلااا فااي الواقااع تمث ال امتاادادا ً
للمراكز العلمية التي قامت ومنَ القارن الساابع عشار المايةدي فاي المنطقاة الجنوبياة
من المديرية الشمالية ،التي اشاتإلرت باالمراكز العلمياة والخاةون الشاإليرة التاي تام
سمعتإلا الطيبة ،حتاى وصال تعادادها فاي
تحويل ومعظمإلا لى خةون نظامية نتيجة ل و
ديسمبر من عام 1938م ،لى حوالي ماتة وستين خلوة نظامية بالمديرياة الشامالية،
تتلق اى عانااة ماان مصاالحة المعااارف تمثاال ضااعف مااا تتلق ااه ُي مديريااة ُ وخاارن ماان
1
المعارف بإلَه المنطقة وخةويإلا وجدارة تلاك الخاةون
دعم  ،مما يدل على اهتمام

بالدعم.
الخةون النظامية بمنطقة شندي وبحكم تبعيتإلا مصلحة المعاارف فقاد كانات
تخضااع لتفتاااي

المصااالحة الساانوي ،الاااَي كاااان ياااتم علااى مساااتون مفااات

بالمديريااة الشاامالية وكااان يقااوم ب االتفتي

التعلااايم

ماارة فااي نإلايااة كاال عااام ،وعلااى مسااتون

ومفتشااي المعاارف المحليااين بالمديريااة الشاامالية حيااث َخصصاات مصاالحة المعااارف
لخةون المديرية الشامالية اثناين مان المفتشاين المحلياين الاَين كاناا يكرساان ُتلاب
وقتإلما في ا شراف على هَه الخةون وتفتيشإلا مرة ً كل ستة ُشإلر ،وكان تفتاي
هَه الخةون يتم في شاإلري ُبريال وناوفمبر مان كال عاام  ،واساتمر نظاام التفتاي
 - 1المديرية الشمالية .80/14/1
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2

عدد

المحلي هَا على هَا النمط لى ُن تم ت ييره في عام 1935م ،حيث تم تقلي
مرات التفتي لتصبح مرة في السنة تالبا ً ما تكون في شإلر مايو من كل عام.
هااَا التفتااي الساانوي للخااةوي كااان يو َعااد ُماارا ً ضااروريا ً بالنساابة لمصاالحة

المعارف ،وَلك لقياس مستون الخةون و ومعاينة بيتتإلا لتحدياد مساتون الادعم الاَي
تستحق  ،وضامان تحقيقإلاا لألهاداف التاي مان ُجلإلاا وخصا

هاَا الادعم مان خاةل

المتابعااة وا شااراف وا تااراء بالزيااادة والترهيااب بالحرمااان ،وتشااجيع المجتمعااات
المحليااة علااى دعاام الخااةون وحثإلااا علااى تشااييد مبانيإلااا بطريقااة مةتمااة وصااحية،
وكَلك النظر في ُمر تدريب فقإلاتإلا .حيث قامات المصالحة 1فاي هاَا الشاأن بإعاداد
2
الادورات التنشايطية
مراكز لتادريبإلم فاي عواصام الماديريات  ،ودرجات علاى عقاد

لإلم.
الخةون النظامية بمنطقة شندي كانت تتلقى دعم ماالي شاإلري يوقادم كراتاب
للفقي الَي يقوم بالتدريس فيإلا حسب المنإلي المحادد.وكان هاَا الادعم بمثاباة البااب
الااَي ولجاات ماان خةل ا مصاالحة المعااارف للتاادخل ف اي شااتون تلااك الخااةون عباار
ا شراف والمتابعة والتفتي

الدوري عليإلا  ،و في هَا الجانب فإن 3سلطة مصالحة

المعااارف ومفتشاايإلا قااد تصاال لااى التوصااية بإيقاااف ا عانااة ُو تحديااد قيمتإلااا ُو
ل اتإلا ،وَلك حسب المساتون العلماي الاَي يتمتاع با الفقيا  ،لاَلك كثيارا ً ماا كانات
تقارير التفتي

الادوري للخاةون تناادي بإخضاال بعا

الفقإلااء لادورات تنشايطية

فااي شااندي ُو الاادامر  .كااَلك كااان اسااتمرار ا 4عانااة المقدمااة للخلااوة ُو زيادتإلااا ُو
حتااى اسااتمرار الخلااوة كمؤسسااة ،بجانااب المسااتون المعرفااي الااَي يتمتااع ب ا الفقي ا
ومقدرت على القيام بأعبات  ،كان رهينا ً بأن يتلمس مفت التعليم الاَي يقاوم بتفتاي
الخلوة ردود يجابية على األستلة التالية:
 -1هل الخلوة توفر قدرا ً من التعليم للفتيان ؟
 - 1نفس المصدر.
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 -2هل معدل الحضور كافيا ً فيما يتعل بالخلوة كمنشأة عامة؟
 -3هل المباني صحية بدرجة َل ت ولح ضررا ً بصاحة الفتياان نتيجاة لحضاورهم
للخلوة ؟

1

ت و َعد خلوة ماويس جناوب شاندي ُول خلاوة تقليدياة بالمنطقاة ياتم تحويلإلاا لاى
خلااوة نظاميااة ،وفق اا ً لمتطلبااات ومعااايير مصاالحة المعااارف التااي كاناات تشاادد علااى
مةتمااة المباااني لصااحة الفتيااان و قبااالإلم علااى الدراسااة بااالخلوة ووجاود فقيا مؤهاال
يقااوم بالتاادريس فيإلااا ،وقااد كااان َلااك الحاادث فااي شااإلر فبراياار ماان العااام 1924م .
تحويل هَه الخلاوة لاى خلاوة نظامياة علاى الارتم مان ُنا كاان يو َعاد ومؤشارا ً يجابياا ً
على ُن مصلحة المعاارف قاد بادُت ترناو ببصارها لاى الخاةون األخارن بمنطقاة
شندي ،ب ر

تطويرها وتحويلإلا لاى خاةون نظامياة َل ُنا ـ وعلاى الارتم مان

األهمية التي انطوت عليإلا هَه الخطوة ـ لام يكان يعناي ساون ضاافة طفيفاة للتعلايم
النظااامي وللجإلااد التعليمااي بمنطقااة شااندي ،اسااتأثرت با مدينااة شااندي بساابب قوربإلااا
الشديد من قرية مويس ،بينما ظلت القورن الواقعة لاى الشامال والجناوب مان مديناة
شندي طيلة ربع قرن من الزمان منَ تأسيس مصالحة المعاارف فاي العاام 1900م،
تعتمد على المراكز العلمية التي نشأت في المنطقة منَ القرن السابع عشر الميةدي
وظلت تواصل عملإلا حتى القرن العشرين .
فاااي عاااام 1925م بااادُت وألول مااارة خطاااوات مصااالحة المعاااارف الحثيثاااة
تةمس ساحات قورن المنطقة الجنوبياة لمنطقاة شاندي ،وَلاك عنادما قامات مصالحة
المعااارف بتحوياال خلااوتي البسااابير وحجاار العساال لااى خااةون نظاميااة ومعانااة فااي
فبراير 1925م  ،في خطوة هي األولى 3مان نوعإلاا بالنسابة لمصالحة المعاارف فاي
هااَه المنطقااة .وقااد ُدت هااَه الخطااوة لااى اتسااال الرقعااة الج رافيااة التااي ت طيإلااا
المؤسسات التعليمياة التابعاة لمصالحة المعاارف بمنطقاة شاندي ،لتصال لاى ُقصاى
الحدود الجنوبية للمنطقاة فاي حجار العسال وتمتاد شاماَلً لتصال حتاى قرياة كبوشاية
 - 1نفس المصدر.
 - 2نفس المصدر.
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1

التي تم تحويل خلوتإلا لى خلوة نظامية في يوليو 1925م  ،با ضاافة لاى خاةون
الشيخ خلاف

بشاندي وخلاوة الشايخ المزمال عباد البااقي بقرياة المسايكتاب شامال

شندي وَلك في يوليو من نفس العام .

2

فااي يناااير 1927م تاام تحوياال ُربااع خااةون قر نيااة دفعااة واحاادة فااي منطقااة
شندي لى خةون نظامية ،في مدينة شندي وجزيارة مرناات بحجار العسال و قرياة
3
الخاةون القر نياة التاي تام تحويلإلاا
التراجمة وقرية البجراوياة  ،ليرتفاع باَلك عادد

لى خاةوي نظامياة بمنطقاة شاندي لاى عشارة خاةوي ،اثنتاان منإلاا بمديناة شاندي
والبقية في ثمان قوارن رتيساية بالمنطقة.والجادير بالاَكر ُن هاَه الخاةوي الثمانياة،
توجااد ُربااع منإلااا شاامال مدينااة شااندي فااي قاارن المساايكتاب والتراجمااة والبجراويااة
وكبوشية ،واألرباع األ وخرياات تقاع جناوب مديناة شاندي فاي قوارن ماويس والبساابير
وجزيرة مرنات وحجر العسال ،والمةحاظ هناا ُن توزياع هاَه الخاةون وانتشاارها
الج رافي جنوب وشمال مدينة شندي ،يبدو و كأنما وروعي في التزام جانب العدالاة
في التوزيع.
منااَ ظإلااور الخااةون النظاميااة فااي عااام 1924م وتزايااد ُعاادادها بالمنطقااة،
شكلت طريقا ً ثانيا ً للتعليم يسالك مان لام يساعفإلم الحاظ باَللتحاا بسالك التعلايم فاي
المنطقااة ،وقااد ظل ات الخااةون النظاميااة بمنطقااة شااندي تسااتوعب ُعااداد ومقاادرة ماان
الفتيااان الااَين لاام يجاادوا فرصااة لةلتحااا بمدرسااة شااندي األوليااة ُو بالماادارس
الص رن.وقد بلاغ عادد الاَين انتسابوا لاى الخاةون النظامياة بمنطقاة شاندي حتاى
العام 1926م ،حوالي ثةثماتة وثمانية وستون فردا ً في تسع خةون ،مقارناة بعادد
ماتة وستين تلميَا ً تقريبا ً بالمدرسة األولية الوحيادة بمديناة شاندي وهاي نسابة تزياد
عن الضعف تقريباً.وفي ومعظم األحوال فقد كانت الخةون النظامياة بمنطقاة شاندي
داتماا ً تساااوي نساابة  %25ماان مجماول خااةون مديريااة برباار النظاميااة وُكثاار ماان

نسبة  %50من مجمول الخةون النظامية بمركز شندي القاديم ،وتكااد نسابة ُعاداد
الفتيان المقيدين بخةوي منطقة شندي تساوي  %25من مجماول الطاةب المقيادين

 - 1نفس المصدر.
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بخااةون مديريااة برباار وُكثاار ماان  %50ماان مجمااول الطااةب المقياادين بخااةون

1
المكاناة المتميازة للخاةوي النظامياة بمنطقاة
مركز شندي القديم  ،وهَه دَللاة علاى
شااندي ،خاصااة خلااوتي الشاايخ خلااف بشااندي و كبوشااية اللتااين داتم اا ً مااا كانتااا

تسجةن ُكبر عدد من الطةب ومقارنة ببقية خةوي المنطقة .
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الفصل الثالث
التعليم النظامي في منطقة شندي
1955-1900

 3ــاااـ  1مةماااح تطاااور التعلااايم فاااي الساااودان فاااي الفتااارة مااان  1900ــاااـ
1955م:

100

شإلد السودان في مطلع القرن العشرين مولاد النظاام التعليماي الحاديث الاَي
شرعت في تطبيق حكومة السودان ،التي تشكلت بعد عادة احتةل في نإلاية القارن
التاسااع عشاار ،وقااد رساامت المةمااح العامااة لإلااَا النظااام اسااتنادا ً علااى رؤن وُفكااار
الل اورد كروماار المناادوب السااامي البريطاااني فااي مصاار ،واللااورد كتشاانر والسااير
ونجت اللَين تعاقبا على تولي منصب الحاكم العام في السودان ،وُ ولقيت على عات
عين مديرا ً لمصلحة المعاارف فاي عاام 1900م ـا ومإلماة
السير جيمس كرن ـ الَي و
تنفيَ هَا النظام وتحديد ُهداف التي حصرها في اآلتي:
 -1خل طبقة من الحرفيين األكفاء.
 -2نشر التعليم بين جماهير الشعب لتمكينإلم مان فإلام الجإلااز الحكاومي،
َل سيما فيما يخت

بإدارة عادلة قاتمة على المساواة وا نصاف .

 -3خل فتة قليلة العدد من ا داريين قادرة على شا ل مناصاب حكومياة
عديدة بعضإلا داري وبعضإلا تقني في طابع .

2

ويبدو ُن كان هنالك هدف رابع تير ومعلن وهو تدريب السودانيين ليخلفاوا
المصريين في الجي

وا دارة .

3

هَه األهداف التي ُنشئ النظام التعليمي الحديث في السودان لتحقيقإلا ،تشير
بوضااوح لااى ُن ال اار األساسااي ماان تطبي ا هااَا النظااام كااان وموجإل اا ً بالدرجااة
األولى نحو تدعيم الجإلاز ا داري للدولة بعناصر سودانية ومدرباة يمكنإلاا ُن تشا ل
بع

الوظاتف الص رن في ولتلبياة حاجاتإلاا اَلقتصاادية ،ماع األخاَ فاي اَلعتباار

مكانيات السودان اَلقتصادية والمالية الضعيفة ،التي ُجبارت الحكوماة علاى نشااء
نظااام تعليمااي محاادود يناسااب قاادرة و مكانيااات الدولااة ،ويتفااادن الصاارف علااى ُي
4
ُي
نظااام تعليمااي َل يماات لحاجااات الاابةد اَلقتصااادية بصاالة  .لااَلك لاام تكاان هنالااك

 - 1محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث 1955-1820م .ط2؛ الخرطاوم :مركاز عاب الكاريم ميرتناي،
1992م.

.383

 2ـ محمد عمربشير ،مرجع ساب ،
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 3ـ زكاااي البحياااري ،الساااودان تحااات الحكااام ا نجليااازي المصاااري .ط1؛ القااااهرة :مكتباااة مااادبولي2009 ،م.
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مساحة ُ وخرن يمكن النفاَ من خةلإلا لرؤية واضحة تعناى باالتعليم لَاتا مان خاةل
تلك األهداف ،على األقل في تلك المرحلة المبكرة من نشأة النظام التعليمي الحاديث
في البةد .
شرعت حكومة السودان في تنفيَ تلك األهاداف التعليمياة دون بطااء لخدماة
الجإلاز ا داري للدولة ،تير ُن و
شح الموارد المالية لحكومة الساودان ـ التاي كانات
تعتمد في ت طية عجز ميزانيتإلا على الخزينة المصرية ـ ولعادم تاوفر العادد الكاافي
ماان الماادارس والمدرسااين ،جعاال الحكومااة ت ا الطاارف عاان الإلاادف الثاااني ماان
ُهداف التعليم ،والَي كان ينادي بنشر التعليم الكافي باين جمااهير الشاعب لتمكيانإلم
من فإلم الجإلاز الحكاوميَ ،ل سايما فيماا يخات باإدارة عادلاة قاتماة علاى المسااواة
وا نصاااف ،وُن تسااخر ـ الحكومااة ـ ا مكانيااات المتااوافرة لااديإلا لتحقي ا الإلاادفين
1
لتحقياا هااَين الإلاادفين فقااد رُت الحكومااة ُن
األول والثالااث .وحتااى فااي سااعيإلا
تقصر التعليم على الَين تحتاج لايإلم ،وبالقادر الاَي يجعلإلام قاادرين علاى ومواجإلاة
الدجل واَلبتعاد عن الحماس الديني والتعصب ،دون ُي زيادة َل مبرر لإلا .
نتيجة لإلَه السياسة التي التزمات شاعار التعلايم بقادر الحاجاة ،والتاي اتبعتإلاا
حكومااة السااودان فااي مياادان التعلاايم ،وُفاارزت عااددا ً قلاايةً ماان الماادارس األوليااة
الحكومية عند بداية العمل بإلَا النظام ،فقاد سااد نظاام الخاةوي فاي معظام المنااط
التي لم يسجل النظام التعليمي الحديث حضاورا ً فااعةً فيإلاا ،األمار الاَي ُتااح لإلاَه
الخااةوي ُن تمااأل وبكاال جاادارة الفاارا التعليمااي فااي المناااط التااي خلاات منإلااا
مؤسسااات النظااام التعليمااي الحااديث ُ.مااا مصاالحة المعااارف فقااد ُبقاات علااى هااَه
الخةون جنبا ً لى جنب مع مؤسسات النظام التعليمي الحديث ،على الرتم مما في
َلك من دَللة واضحة على وجاود نظاامين تعليمياين مختلفاين فاي قطار واحاد ،وماا
يمثل َلك من ازدواجية في التعليم وَلك لسببين ،األول ألنإلاا تخفاف الضا ط علاى
المدارس األولياة ـ علاى قلتإلاا ـ دون ُن تكلاف خزيناة الدولاة شايتاً ،والثااني التازام
مصاالحة المع اارف بالسياسااة الحكوميااة تجاااه الخااةوي والقاضااية بعاادم التاادخل فااي

 - 1ناصر السيد  ،تاريخ السياسة والتعلايم فاي الساودان  ،الخرطاوم 1974 ،م  ،دار جامعاة الخرطاوم للنشار ،
ط ،2
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1
مصاالحة
شااتونإلا ،حتااى َل تثياار األهااالي وتجاار عااداوتإلم عليإلااا  .كااَلك رفضاات

المعااارف فااي بدايااة نشااأتإلا ُن تخصا

عانااة ماليااة لتلااك الخااةون لرفااع مسااتون

األداء فيإلااا ،ومتعللااة بااأن تلااك الخطااوة سااابقة ألوانإلااا ،وُنإلااا ربمااا تزيااد ماان األعباااء
الماليااة لمصاالحة المعااارف وتعي ا تطااور النظااام التعليمااي الحااديث الااَي ووضااعت
ال وخطط لتنفيَه وتطويره .كما رفضات مصالحة المعاارف كاَلك نشااء نظاام لتفتاي
ومراقبة الخةون ب وحجة ُن َلك ُمر يصعب تنفيَه .

2

في الفترة من العام 1900م وحتى العام 1924م نشطت مصلحة المعاارف
في بناء المدارس على النمط التعليمي الحديث في بع

المناط والمدن في شامال

السودان في دنقاة و بربار والخرطاوم وُم درماان والجزيارة ،وعلاى الارتم مان ُن
األهااالي قااد قااابلوا تلااك الماادارس الجدياادة فااي البدايااة بش ايء ماان النفااور والتجاهاال
ال ومتعماادَ ،ل ُناا وبماارور الاازمن باادُت تلااك الماادارس تجااد القبااول ماان األهااالي
وا قبال من ُبناتإلم ممن هم فاي سان التعلايم ،فتزايادت تبعاا ً لاَلك ُعاداد الساودانيين
الَين التحقوا بإلا وتخرجوا فيإلا ،بعد ُن كانت ُتلبية التةميَ في هاَه المادارس فاي
البداية من المصريين والشوام.ونجم عن هَا ا قبال تزايد ُعداد تلك المادارس التاي
بل ت في عام 1907م عشرون مدرسة والمدارس الوسطى سات مادارس فاي نفاس
3
الزيااادة باضاااطراد دون ُن تتاااأثر كثياارا ً بانااادَلل الحااارب
العااام  ،واساااتمرت هاااَه
العالمية األولى التي انش لت فيإلا حكوماة الساودان بادعم المجإلاود الحرباي بصاورة
ُكبر من انش الإلا بقضاايا التعلايم ومؤسساات  ،التاي بل ات فاي عاام 1927م مدرساة
ثانوية واحدة هي كلية تردون ،وُحد عشر مدرسة ووسطى بإلا حوالي ُلف وماتتاان
وتساااع وساااتون طالبااااً ،واثناااان وثماااانون مدرساااة ُولياااة بإلاااا ثمانياااة ُلاااف وسااابع
وخمسون طالبا ً .

 - 1محمد سعيد القدال ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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حصاار ُهااداف التعلاايم فااي خدمااة الجإلاااز ا داري للدولااة وتلبيااة احتياجاتإلاا
اَلقتصادية ُدن ألن تظل ولسانوات طويلاة ،مخرجاات النظاام التعليماي الجدياد ُقال
بكثياار ماان حاجااة سااو العماال والجإلاااز ا داري للحكومااة ،وقااد تطلباات النشاااطات
اَلقتصااادية للحكومااة ومشاااريع التنميااة مثاال مااد خطااوط السااكك الحديديااة وتوساايع
ُعمال األش ال العامة ،المزيد من الفنيين من خريجاي المادارس الحكومياة ،كماا ُن
الحاجة للكتبة والمحاسبين ُصبحت تازداد عاماا ً بعاد عاام ،ماع اتساال مظلاة النظاام
ا داري الحكومي في البةد.
وتمشاايا ً مااع سياسااة اسااتيعاب ُعااداد ماان السااودانيين ماان خريجااي الماادارس
الحكومية في وظاتف دارية ص رن كمساعدين للمآمير المصريين ،فقد فوتحات فاي
العام 1919م مدرسة نواب المآمير ،و عند بداية العام 1924م بلغ عدد الساودانيين
الَين تم استيعابإلم في خدمة الحكومة من خريجاي النظاام التعليماي الحاديث ،ثمانياة
وتسعون شخصاً ،اثنان وعشرون منإلم في الخدمة العسكرية ،وساتة وسابعون مادنيا ً
يعملون في خدمة حكومة السودان .ويجب ُن نشير هنا لاىُ 1ن المزاياا اَلقتصاادية
واَلجتماعيااة والمكاسااب التااي تحصال عليإلااا خريجااي النظااام التعليمااي الحااديث ماان
الشباب السوداني والتي ظإلرت في شكل رواتب شاإلرية مجزياة ووظااتف حكومياة
مرموقة ،ساهمت ُيضا ً وبقدر كبيار مناَ البداياة فاي تبدياد ماا كاان يادور فاي َُهاان
المواطنين من شكوك حيال النظام التعليماي الحاديث وُصابحوا يطاالبون بمزياد مان
التعليم ألبناتإلم .

2

هَا التوسع والتطور الَي شإلده النظام التعليمي الحديث فاي الساودان ،تلقاى
ضربة قوية في عام 1924م حيث ُدن َلندَلل ثورة 1924م التاي قادهاا المثقفاون
والخريجون ،لاى ُن تلتفات حكوماة الساودان لاى خطاورة التعلايم ومخرجاتا علاى
وجودها اَلساتعماري فاي الساودان باعتبااره ساةحا ً َو حادين ،فإلاو مان جاناب ُداة
لتحقي األهداف التاي رسامت لا  ،ومان جاناب خار فإلاو وسايلة لةساتنارة والتطلاع
والطموح ونشر الوعي ،لَلك شرعت الحكومة في الحد من توسع التعليم بعاد ثاورة
 - 1مكمايكل ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عمر بشير ،مرجع،
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1924م ،التي كانت بمثابة صادمة قوياة للحكوماة .فاالتعليم الحاديث الاَي كاان ُحاد
ُهداف محاربة التعصب الديني والجإلل والخرافات واجتثااث التطارف الاديني ـ فاي
شاااارة للمإلدياااة ـ ولتخاااريي شاااريحة مااان المثقفاااين الساااودانيين المشااابعين بالثقافاااة
األوربية ُ،وريد لإلا ُن تكون حلقة وصل بين الحكاام والمحكاومين ،خلا شاريحة مان
المتعلمين الَين ثاروا في وج الحكومة .ونتيجة لَلك نوظر للتعليم بعد ُحاداث ثاورة
1924م باعتباااره خطاارا ً علااى الدولااة ،وُن ا قااد خاارج عاان المسااار الااَي ورساام ل ا
فأدارت الحكومة ظإلرهاا للتعلايم ،وتبخارت فيإلاا روح الحماساة لنشاره ،بال تعمادت
عاادم لحااا المتعلمااين بالوظاااتف الحكوميااة بعااد ثااورة 1924م  ،ممااا ُدن لااى ُن
يوصاب النظام التعليمي في الفتارة مان 1924م وحتاى عاام 1933م باالجمود ،حياث
ظلت المدارس الوسطى طيلة هَه الفترة على حالإلا ـ ُحد عشر مدرسة ـ وازدادت
ُعداد مدارس البنين األولية ،من ثنان وثمانين مدرسة في عام 1927م ،لاى واحاد
وتسااعين مدرسااة فااي عااام 1933م ،بزيااادة تسااع ماادارس فقااط وهااي زيااادة طفيفااة
نسبياً ،و قد كان من الةفت للنظر ُن يرتفاع عادد مادارس البناات األولياة للبناات،
من عشر مدارس في عام 1927م لى اثنان وعشرين مدرسة في عام 1933م .
هااَا الجماود الااَي ُصاااب النظااام التعليمااي الحااديث فااي الفتاارة ماان 1924م
وحتااى عااام 1933مُ،دن لااى فااي فااتح الباااب علااى مصااراعي ُمااام الخااةون التااي
ازدادت ُعدادها في تلك الفترة ،وجاءت األزمة المالية العالمية التي ضاربت العاالم
فااي عااام 1931م ،لتفاااقم ماان ُوضااال التعلاايم النظااامي وتحااد ماان توسااع  ،الش ايء
الاَي ُعطاى الخاةون دفعاة ثانياة مان التمادد والتوساع الاَي لام يصامد طاويةً ُمااام
قبال الناس علاى التعلايم النظاامي الحاديث ،خاصاة فاي المادن والقارن الكبيارة مماا
ُدن ألن تبادر مصلحة المعاارف بتحويال عادد مان الخاةون الممتاازة لاى خاةون
نظاميااة ،وماادارس ص ا رن ـ وهااي ماادارس ُوليااة تياار مكتملااة تتكااون ماان ثةثااة
فصول ـ فاارتفع باَلك عادد المادارس الصا رن مان ساتة وثةثاين مدرساة صا رن
- 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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1

عااام 1938م ،لااى ماتتااان وتسااعة وثمااانين مدرسااة فااي عااام 1946م ،ياادرس بإلااا
حوالي ثمانية عشر ُلف طالب من ُنحاء السودان المختلفة .

1

بعد انتإلاء األزمة العالمياة وتحسان الوضاع الماالي لحكوماة الساودان ،بادُت
تلااوح فااي األفاا محاااوَلت صااةح نظاام التعلاايم فااي السااودان ،ماان قباال بعاا
المشرفين على شتون  ،وقاد بادا َلاك واضاحا ً مان خاةل توجيا النقاد العلناي للنظاام
التعليمي الساتد في البةد ،وبروز راء تناادي باأن الانظم التعليمياة التاي تإلادف فقاط
لتخااريي مااوظفين حكااوميينَ ،ل تخاادم التطااور المنشااود للاابةد  .كااَلك امتاادت سااإلام
النقد لتطال نظام الخةوي التي تم تحويلإلا لى خةوي نظامية ُو مادارس صا رن،
باعتباره نظاما ً لم يعاد صاالحا ً ليكاون جازءا ً مان منظوماة النظاام التعليماي الحاديث،
في ظل الظاروف الجديادة التاي بادُت تت يار فيإلاا نظارة الحكوماة نحاو التعلايم ،وُن
الحل الناجع يكمن في ضرورة نشاء مادارس ُولياة مكتملاة تحال مكانإلاا .وقاد ُدت
هَه النظرة السالبة لنظام الخةوي النظامية ،لى حدوث اختةف في وجإلات النظر
بين القاتمين على ُمر التعليم في السودان بين مؤيد َلساتمرارها ومعاار

لا  ،فاي

الوقت الَي تطابقت في وجإلاات النظار فاي ُن المادارس األولياة القاتماة فاي حاجاة
لى صةح ،خاصة في ُساليب التعليم وطر التدريس .
في عام 1932م قدم مفت

2

التعليم األولي بمصلحة المعاارف السايد ساكوت

مَكرة عن التعليم في شمال السودان لى مدير مصلحة المعارف ،ضمن فيإلا دعاوة
صريحة صةح التعليم و دخال تعديةت جَرياة عليا  ،وناادي باساتإلداف شاريحة
ُكبر من السودانيين ممن هم في سن التعلايم ليناالوا قادرا ً منا  ،وناادت الماَكرة باأن
نشر التعليم و صةح نظم هو السبيل األمثل واألوحد لمعالجة مشاكل البةد ،وهاَا
هدف َل يمكن دراك َل بإنشااء معإلاد لتادريب معلماي المادارس األولياة ،ومدرساة
زراعية لتشجيع المزارعين على تحسين ظروف ا نتاج .

 - 1محمد سعيد القدال ،مرجع ساب ،
 - 2زكي البحيري ،مرجع ساب ،
 - 3محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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3

بعد تسعة ُشإلر من ماَكرة ساكوت باادر الحااكم العاام بتشاكيل لجناة برتاساة
األول للتعليم المستر سكوت وعاين

ونتر مدير مصلحة المعارف ،وعضوية المفت
ف.ل قريفث مقررا ً لإلا ،وقد كلفت اللجنة بتقصي الحقات حول نظم التعلايم و عاادة
النظاار فيا  ،وتقرياار ا جااراءات الواجااب تباعإلااا لتااوفير و عااداد ُعااداد مناساابة ماان
السودانيين للعمل بالمصالح الحكومية .وقد خرجات اللجناة بعادة توصايات كاان مان
ُهمإلاا نشااء معإلااد لتادريب المعلمااين بمنطقاة ريفيااة وتطاوير مناااهي عاداد المعلمااين
،وقد ُوكلت مإلمة نشاء هَا المعإلد لمستر قريفاث وهاو نفاس المقتارح الاَي تقادم با
المستر سكوت ليقوم بتخريي المدرسين المدربين على طر التدريس الحديثة .
في عام 1934م بدُت ُ وولى خطاوات صاةح نظاام التعلايم فاي الابةد وَلاك
بإنفاااَ ُهاام بنااود توصاايات لجنااة ونتاار حيااث قاماات مصاالحة المعااارف بنقاال مدرسااة
العورفاااء مااان كلياااة تاااردون لاااى بخااات الرضااا بالااادويم التاااي افتتحااات رساااميا ً فاااي
1934/10/18م ،كااأول معإلااد لتاادريب المعلمااين فااي السااودان ياادرس فيا الطااةب
لمدة ُربع سنوات بعد كمال المرحلاة األولياة ،يتخرجاون بعادها معلماين بالمادارس
األولية ،وقد ورفعت سانوات التاي يقضايإلا الطاةب فاي الدراساة بالمعإلاد مان سانتان
لى خمس سنوات في عام 1940م ،ثم لى ست سانوات فاي عاام 1944م .وقاد تام
تعيين المستر قريفاث األساتاَ بكلياة تاردون ومقارر لجناة ونتار عميادا ً لإلاَا المعإلاد
الَي كان يإلادف لاى عاداد مدرساي مرحلاة ُولياة قاانعين ببيتاتإلم الريفياة ،ماؤهلين
ُكاديميا ً ومإلنيا ً تأهيةً عالياً .بجانب وضاع مقاررات وكتاب دراساية للطاةب و وكتاب
تربوية للمدرسين مةتمة ألترا

التربية الريفية .

كااان قيااام معإلااد بخاات الرضااا بالاادويم خطااوة ومإلمااة فااي طريا

3

صااةح التعلاايم

ونوظاام التربيااة والتوس اع التعليمااي المنشااود فااي الاابةد ،حيااث ُن قيام ا كااان يإلاادف لااى
حداث التوسع المحسوب فاي التعلايم األولاي الاَي يقاود بالضارورة لاى حاداث تطاور
خر في التعليم األوسط والتعلايم الثاانوي باعتبااره قاعادة الإلارم التعليماي ،وتاأتي ُهمياة
 - 1زكي البحيري ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 3نفس المرجع،
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التوسع في التعليم األوسط والثانوي ـ التي تستند على حداث التوسع في التعلايم األولاي
ـ نتيجة لتزايد الحاجة لخريجي المدارس الثانوية مان الساودانيين لشا ل وظااتف دارياة
ُكبرَ ،ل سيما بعد التطاورات السياساية التاي شاإلدتإلا الابةد بعاد توقياع معاهادة 1936م
بااين مصاار و نجلتاارا ،والتااي ُدت لااى عااودة العناصاار المصاارية للخدمااة فااي حكومااة
السودان ،بعد ُن ُ وبعادت فاي ُعقااب ثاورة 1924م ،ولماا كانات حكوماة الساودان تيار
ومتحمسة َلستيعاب مصريين في خدمتإلا مرة ً ُخرن ،فقد كانت العناصر الساودانية هاي
البديل األنسب ومن ثم ُصبحت الحاجة لتوفير التعليم العالي للسودانيين ُكثر لحاحا ً .
فااي عااام 1937م دعاات حكومااة السااودان لجنااة دي لااوار لمراجعااة مناااهي
ونوظاام الماادارس األوليااة والوسااطى وكليااة تااردون ،وللنظاار فااي عةقااة الماادارس
األولية بمعإلد عداد معلمي المدارس األولية بالادويم ،وَلاك ب ار

حاداث المزياد

ماان التجويااد والتطااوير للنظااام التعليمااي ،وقااد عااززت زيااارة اللجنااة للسااودان فكاارة
عادة هيكلاة التعلايم فاي الابةد ،حياث ُوصات اللجناة باأن تتحاول كلياة تاردون فاي
الوقاات المناسااب لااى جامعااة ،و نفاااَ هااَه التوصااية نوقلاات المدرسااة الثانويااة بكليااة
تااردون بعااد ساانوات لااى منطقااة وادي ساايدنا لتصاابح مدرسااة ثانويااة داخليااة ،ثاام
انضمت ليإلا في عام 1946م مدرسة حنتوب بمدني ،وخورطقت بكردفان في عاام
1949م .

2

بعد عام من زيادة لجنة دي لوار للسودان تكون ماؤتمر الخاريجين العاام فاي
العااام 1938م ،وقااد ساااهم المااؤتمر فااي تشااجيع التعلاايم ونشااره فااي طااول الاابةد
وعرضإلا عن طري دعما المتواصال نشااء المادارس األهلياة ب ومختلاف مراحلإلاا
3
تعليم األوساط
في عدد من المدن السودانية ،وتبني ليوم التعليم .وقد وحظيت قضايا ال

الوساطى فاي
بعناية خاصاة مان قبال ماؤتمر الخاريجين الاَي اهاتم بتشاييد المادارس و
الفترة من 1941م ـ1947م ،وتقديم ا عانات المالية للمدارس القاتمة منإلا ،بجاناب
اهتماماا بحاال قضااايا الطااةب المبعااوثين لااى مصاار عاان طرياا لجنااة المااؤتمر
بالقااهرة.وفي نفااس العااام ُيضاا ً بادُت الحكومااة فااي نشاااء كلياات عليااا بجانااب كلياة
 - 1نفس المرجع،
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 - 2مكمايكل ،مرجع ساب ،
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الطااب التااي افتتحاات فااي عااام 1929م ،حيااث ُ ونشااتت وكليااة العلااوم فااي عااام 1939م
1
مؤشرا ً قويا ً علاى
وكليتي الزراعة واآلداب في عام 1945م  ،وقد كان هَا التطور

دخول كلية تاردون مرحلاة التعلايم العاالي فاي الابةد والاَي اكتملات حلقاتا َلحقاا ً
بتحويلإلا لى كلية الخرطوم الجامعية.
فااي عااام 1938م وضااعت الحكومااة السااودانية وألول ماارة وخطااة لتطااوير
التعليم في البةد ُجلإلا ثمانية ُعوام تقريبااً ،ت و طاي الفتارة مان العاام 1938م وحتاى
العام 1946م ،وقد قامت ال وخطة على مبدُ النظرة المتكاملة لكل مراحال التعلايم فاي
البةد وتجنب التركيز على مرحلة بعينإلا مما يمنحإلا صفة الشمول ،وُقارت ال وخطاة
ُن التوسع في التعليم العالي والتعليم الثانوي الاَي كاان مطلباا ً وملحاا ً فاي تلاك الفتارة
يجب ُن َل يكون على حساب التوسع فاي التعلايم األولاي الاَي كاان يوعَاد ضاروريا ً
للمااواطنين وللتوسااع فااي التعلاايم الثااانوي والتعلاايم العااالي مع اا ً .واسااتنادا ً علااى هااَه

2

الموجإلات شرل في تنفيَ هَه ال وخطة التي كان من المؤمل ُن يتم خةلإلا تشييد عدد
من المدارس في المراحل ال ومختلفة تتناسب في ُعدادها والمراحال التاي تنتماي ليإلاا
مااع األهااداف التااي كااان يعااول علااى تحقيقإلااا عنااد التنفيااَ ،تياار ُن اناادَلل الحاارب
العالمية الثانية تسبب في تعطيل برامي تشييد تلك المدارس ،بسبب انش ال الحكومة
بدعم المجإلود الحرباي لبريطانياا ،لاَلك كانات النتااتي التاي تحققات عناد نإلاياة ُجال
ال وخطة في عام 1946م ُقل بكثير مما وخطط نجازه خةل تلك الفترة  ،التاي يجاب
ُن نَكر هنا ُنإلا قد شإلدت تطاورا ً َلفتاا ً فاي ينااير 1942م حياث تام تكاوين مجلاس
كلية تردون التَكارية ،وبدُت تظإلر مةمح ُول وكلية جامعية في السودان فاي تلاك
الفترة .

4

بعاااد عاااامين مااان انتإلااااء ُجااال الخطاااة التعليمياااة األولاااى تااام تأسااايس وزارة
5
علي ط وزيرا ً لإلاا كاأول ساوداني
عين عبد الرحمن
المعارف في عام 1948م  ،و و
 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 2نفس المرجع،
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 - 3محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 4مكمايكل ،مصدر ساب ،
 - 5نفس المرجع،

.265
.267

.174

.169
109

3

يتااولى هااَا المنصااب ،وقااد قاماات وزارة المعااارف فااي عإلااده بوضااع برنااامي عماال
للااوزارة يإلاادف لااى مزيااد ماان التجويااد فااي النظااام التعليمااي و لااى وضااع الخطااط
المستقبلية ل  ،على اعتبار ُن مستولية التوسع المستقبلي للتعليم في الابةد تقاع علاى
عات الحكومة التاي ساوف تتاولى تنفياَه وفقاا ً لرؤيتإلاا و مكاناتإلاا المادية.وقاد شامل
هَا البرنامي بنادا ً تام قاراره ساابقا ً وهاو تادريس الل اة العربياة فاي جمياع المادارس
1
المعااارف فااي برنامجإلااا هااَا المقترحااات التااي قاادمتإلا
الثانويااة  ،وقااد راعات وزارة

اللجنة التي كونإلا المجلس اَلستشاري لشمال السودان برتاسة السيد ميرتني حمازة
و ومتطلبات لجنة السودنة ولجنة التعليم بالجمعية التشريعية .

2

فاااي عاااام 1949م وافقااات الجمعياااة التشاااريعية الساااودانية علاااى وخطاااة ثانياااة
لتطااوير التعلاايم فااي شاامال السااودان ،ت و طاي الفتاارة ماان العااام 1949م وحتااى العااام
1956م وقاااد وازنااات هاااَه الخطاااة باااين ومتطلباااات التطاااوير المنشاااود والمت يااارات
اَلقتصادية والسياسية التي تمر بإلا البةد وبين المقترحات التي تقدمت بإلاا كال مان
اللجنااة الخاصااة بااالتعليم التااي كونإلااا المجلااس اَلستشاااري لشاامال السااودان ،ولجنااة
التعليم ولجناة الساودنة التاي دعات جميعإلاا لاى التوساع فاي التعلايم األولاي والتعلايم
الثااانوي ،بإلاادف تأهياال ُعااداد ومقاادرة ماان السااودانيين لسااودنة الوظاااتف ال وكباارن فااي
الجإلاااز ا داري للدولااة ،وقااد ُفااردت الخطااة جانب اا ً كبياارا ً للتعلاايم الفنااي عباار زيااادة
الصرف علي من ميزانية التعلايم كاي يتماشاى َلاك الانمط مان التعلايم ماع ومتطلباات
واحتياجاااات التنمياااة اَلقتصاااادية للااابةد  ،وكنتيجاااة لاااَلك تااام نش3ااااء المعإلاااد الفناااي
بااالخرطوم فااي عااام1950م ،وقااد ُعطاات خطااة وزارة المعااارف هااَه دفعااة كبياارة
للتعليم العالي باالبةد حياث صادر فاي العاام 1951م قاانون جامعاة الخرطاوم كاأول
جامعة في السودان ،وتلتإلا في العام 1955م الخطوة التي وكللت بتشاييد ُول جامعاة
مصرية بالسودان كفرل لجامعة القاهرة األم .
 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 2نفس المرجع،
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4

قباال نإلايااة الخطااة التعليميااة الثانيااة التااي ُقرتإلااا الجمعيااة التشااريعية فااي عااام
1949م ،وفااي ساانة 1954م كلفاات حكومااة السااودان لجنااة دوليااة ـ ماان تربااويين
بريطانيين ومصريين وهنود با ضافة لاى ساوداني كاأمين عاام للجناة ـ للنظار فاي
تحسااين التعلاايم الثااانوي وتطااويره ،وقااد توصاالت اللجنااة بعااد نإلايااة ُعمالإلااا لااى ُن
سبب تدني النجاح في امتحانات المدارس الثانوية يعود لى لجاوء المادارس األهلياة
لاااى قباااول طاااةب بمجااااميع ضاااعيفة َل تاااؤهلإلم للتعلااايم الثاااانوي ،ولةضاااطرابات
السياسااية وانعاادام اَلسااتقرار الكااافي للمعلمااين ،واسااتخدام الل ااة ا نجليزيااة كااأداة
للتعليم في المدارس الثانوية.وقاد ُوصات اللجناة باعتمااد الل اة العربياة ل اة تادريس
في جميع المدارس الثانوية بالساودان ،ومان ُجال تحقيا تلاك ال اياة ُوصات اللجناة
بتأسيس كلية للتربية فاي جامعاة الخرطاوم ب ار
هَا التحول .

تاوفير المدرساين الاَين يقاودون

1

 3ـــ  2التعليم النظامي في منطقة شندي  1900ـــ 1937م:
في فترة الحكم الثناتي للسودان ونتيجة عادة احتةلإلا المبكر ـ بحكم موقعة
الج رافي المجاور للقطر المصري ـ كانات المديرياة الشامالية مان ُواتال ماديريات
السااودان التااي شااإلدت اسااتقرارا ً دارياا ً وانتشااارا ً ومبكاارا ً لانوظم التعلاايم الحااديث الااَي
ُ ودخل للبةد في عام 1900م ،و َا استثنينا مدرساة حلفاا األولياة التاي فوتحات بمديناة
حلفا القديمة قبل عاادة احاتةل الساودان فاي عاام 1893م ،تحات دارة حملاة الفاتح
2
األولياة التاي فوتحات فاي العاام 1902م
ووف المنإلي المصري  ،فإن مدرسة دنقة
توعد ُول مدرسة نظامية يتم فتحإلا بالمديرية الشمالية ،وفقا ً ألهاداف وتاياات التعلايم

الجديدة التي ووضعت في عام 1900م بعد نشاء مصالحة المعاارف بالساودان .وقاد
تاااوالى فاااتح المااادارس األولياااة للبناااين بالمديرياااة الشااامالية بعاااد َلاااك العاااام باااوتيرة

 - 1ناصر السيد  ،مرجع ساب ،
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 حتى عام 1934م كانت المدارس األولية تعرف باسم الكتاب ثم ت ير اَلسم بعد َلك لى المدرسة األولية
 - 3التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
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ومتسااارعة ،ليرتفااع عااددها فااي عااام 1910م ـ ُي خااةل ثمانيااة ُعااوام ـ لااى عشاار
مدارس ُولية للبنين في دنقة ،حلفا ،بربر ،الدامر ،كورتيُ ،رقو ،عبري ،عطبارة،
ومااروي علااى التااوالي بمعاادل مدرسااة ساانوياً1،وهااو معاادل مرتفااع َل يتناسااب مااع
سياسااة الحكومااة التعليميااة فااي هااَه المرحلااة التااي اقتضاات الساير باابطء فااي طريا
2
ارار مصاالحة المعااارف علااى نشاار
التعلاايم بساابب قلااة المااوارد  ،ممااا يشااير لااى صا

التعليم النظاامي فاي هاَه المديرياة رتام المصااعب التاي واجإلات انتشااره فيإلاا مناَ
البداية ،ولعل السبب في َلك يعود لى حاجتإلا ال وملحة لص ار الموظفين في الجإلااز
ا داري بالمديرية الشمالية ومديريات السودان األ وخرن ،وكَلك لرفاد كلياة تاردون
بحاجتإلا من خريجي المدارس األولية .

3

ماان هااَا الماادخل الااَي عباارت ماان خةلاا مصاالحة المعااارف بمؤسساااتإلا
التعليميااة الحديثااة للعديااد ماان الماادن والقاارن الكباارن فااي المديريااة الشاامالية ،خااةل
العقااد األول ماان القاارن العشاارين عباار التعلاايم النظااامي الحااديث لااى منطقااة شااندي
الواقعة في الجزء الجنوبي من المديرية الشامالية فاي مطلاع العقاد الثااني مان القارن
العشرين ،عقب انتشاره الملحوظ في الجازء الشامالي مان المديرياة الشامالية ،وَلاك
بفااتح مدرسااة شااندي األوليااة التااي ت وعَ اد ُول طةلااة للنظااام التعليم اي الحااديث علااى
منطقااة شااندي بأكملإلااا والمنطقااة الجنوبيااة للمديريااة الشاامالية بص افة عامااة ،لتنضاام
بعدها مدينة شندي لى سلسلة من المدن والقرن بالمديرية الشمالية التي وحظيت كال
منإلااا بمدرسااة ُوليااة للبنااين كاادنقة وحلفااا وبرباار والاادامر وكااورتي وُرقااو وعبااري
وعطبرة ومروي ثم شاندي التاي فوتحات مدرساتإلا األولياة فاي عاام 1912م باالقرب
من محطة السكة حديد في الجزء الشمالي من مدينة شندي ُ ،ي بعاد عشار سانوات
من افتتاح مدرسة دنقة األولية .
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4

في منطقة شندي ومثلما كاان الحاال فاي وم عظام ُنحااء الساودان لام تتادخل
مصاالحة الم عااارف عنااد تأسيسااإلا فااي نمااط التعلاايم الااَي كااان ساااتدا ً قباال نشااأتإلا،
وَلك تمشيا ً مع سياسة حكومة السودان الرامية لى عادم ثاارة الماواطنين وجار
عداوتإلم عليإلا بتد وخ لإلا في النظام التعليمي ال وم رتبط بعقيدتإلم الدينية  ،كما ُنإلا لم
تكون في نفس الوقت في وضع مالي ُو فني يمكنإلا من ساد الفارا الاَي سايخل ف
2
المعارف
النظام التعليمي القديم َا ما تم هدم دو فعة واحدة  .لَلك تركت مصلحة

النظااام التعليمااي القاااتم وباادُت فااي نشاار النظااام التعليمااي الجديااد فااي مناااط يااتم
اختيارهاااا بعناياااة ،مماااا ُد ن لاااى ظإلاااور نظاااام ين تعليمياااين حاااديث فاااي بعااا
المناااط  ،وتقلياادي قااديم وهااو الشاااتع فااي معظاام المناااط .وفي هااَا الجانااب فقااد
ظل ات منطقااة شااندي وباسااتثناء مدينااة شااندي التااي تساال ل ليإلااا النظ اام التعليمااي
الحديث فاي عاام 1912م محافظاة علاى وَلتإلاا القاديم للانظم التعليمياة التقليدياة،
وبعيدة تماما ً عن النمط التعليمي الحديث ،ليس فقط فيماا يتعلا بجاناب احتضاان
مؤسسات  ،ولكن حتى لمجرد التفك ير في رسال ُبناتإلم لةلتحاا بإلاا ،وقاد يعاود
الساابب فااي َلااك لااى ُن مخاااوف الناااس ماان لحااا ُبناااتإلم بمؤسسااات التعلاايم
الحديثااة التااي قااد تبااددت سااريعا ً فااي الماادن مثاال شااندي التااي انضاامت لااى ركااب
التعليم النظامي الحديث قد ظل ت كامنة في نفوس ُبناء القرن التاي ت وشاك ل وم عظام
و 3
طط مصلحة المعاارف
منطقة شندي فترة طويلة من الزمن  ،ولَلك لم ت وةمس خ
لنشر التعليم النظامي الحديث ،واقع الق وا رن الصا يرة فاي منطقاة شانديَ ،ل بعاد
انتإلاء الر بع األول من القرن العشرين عندما شرعت في تحويل بع

الخاةون

القر نية فيإلا لى خةون نظامية.
مدرسااة شااندي األولي اة التااي تأسساات فااي عااام 1912م بشااندي فوتحاات ُوَلً
4
نشاطا ً ملحوظاا ً لمصالحة المعاارف
بالمتمة في عام 1907م في الفترة التي شإلدت
بالمديرية الشمالية ،وقد فوتحت المدرسة ب ر تعليم ُبناء زعماء الجعلياين ،وُبنااء
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1

زعماء القباتل والعمد ومشااتخ الخطاوط تحات رعاياة نااظر الجعلياين ،ولكان نتيجاة
لعزوف الناس عنإلا وتحايلإلم بشتى السبل للحيلولاة دون رساال ُبنااتإلم ليإلاا ،لعادم
ثقااتإلم فااي النظااام التعليمااي الحااديث لاام تجااد المدرسااة الت َيااة الكافيااة ماان التةميااَ،
وظلت على هَا الحال فتارة ثةثاة سانوات ُو تزياد لام يت يار خةلإلاا واقاع المدرساة
سااا 1كان المتماااة والقوااارن
فنوقلااات لاااى شاااندي فاااي عاااام 1912م  .وَل يبااادو عااازوف و
المجاااورة لإلااا عاان رسااال ُبناااءهم لإلااَه المدرسااة ساالوكا ً تريب ااً ،فالشااك والرتبااة
الفااترة ومحااوَلت التإلاارب مان رسااال ُبنااتإلم ليإلاا كاناات هاي الساامة التاي ميازت
2
تكاون
استقبال الناس لإلَه المدارس ولفترة طويلة من الزمن .وعلى هَا فإن المتماة

ُسااب ماان شااندي فااي ولااوج مياادان التعلاايم النظااامي الحااديث ،وُن التعلاايم النظااامي
الحديث قد بدُ في المنطقة الواقعة ترب النيل ،حياث األراضاي الزراعياة الشاساعة
والكثافااة الس اكانية العاليااة ،ومقارنااة بالمنطقااة الواقعااة شاار النياال ،وُن انتقااال هااَه
المدرسة لى شندي يقودنا لةستنتاج بأن التعليم النظاامي فاي المتماة قاد واجا نفاس
المصاااعب التااي تعاار

لإلااا فااي بدايااة انتشاااره فااي الجاازء الشاامالي ماان المديريااة

الشمالية ،ولام يتحارر منإلاا َل بعاد ُن ُخاَت طةتاع الخاريجين مواقعإلاا فاي خدماة
الحكومة بمرتباتإلا العالية ووضعإلا اَلجتماعي ال وممياز  3.لاَلك عنادما نوقلات المدرساة
لى مدينة شندي في عام 1912م ُي بعد خمس سنوات من افتتاحإلاا بالمتماة التحا
بإلا ُبنااء الماوظفين وا دارياين وعسااكر الجاي والساواري وُعياان شاندي ،ولعال
استمرار المدرسة في ُداء عملإلا منَ َلك التاريخ يقف شاهدا ً على انحسار الشكوك
والمصاعب التي واجإلت التعليم النظامي في المنطقة .
ُما ُسباب اختيار مدينة شندي مقرا ً باديةً لإلاَه المدرساة ،فيبادو ُن مصالحة
المعارف لم تكن تريد بعاد المدرسة كثيرا ً عن المتمة بسبب ما يمثل لإلا تعليم ُبنااء
العومااد وزعماااء ا دارة األهليااة ماان ُهميااة ،لااَلك اختااارت شااندي لتكااون مقاارا ً لإلااا،
با ضافة لى ُن مديناة شاندي كانات تتمياز بكثافاة ساكانية ومقادرة يمكنإلاا ُن ت اَي
مثل هَه المدرسة بالتةميَ سنوياً ،لتفادي المشكلة التي وقعت فيإلاا فاي المتماة ،كماا
 - 1نفس المصدر.
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ُن الوضع ا داري لمدينة شندي العاصمة ا دارية لمركز شندي التي يقطنإلا عادد
ومقاادر ماان المااوظفين وا دارياين الااَين يعملااون فااي خدمااة الحكومااة ،ويرتبااون فاي
توفير قدر من التعليم ألبنااتإلم ،وحاجاة الجإلااز ا داري فاي المديناة نفساإلا لعناصار
ومتعلمة تش ل بع الوظاتف الص يرة ،وربما حتم على مصلحة المعارف ُن تختار
مدينة شندي لتكون مقرا ً لإلَه المدرسة بدَلً عن المتمة.
منَ عاام 1912م ولسانوات طويلاة تلات َلاك ظلات مدرساة شاندي األولياة هاي
المدرسة الوحيدة في المنطقاة بأكملإلاا ،فاي موقعإلاا الحاالي بمديناة شاندي تارب محطاة
السكة حديد ،وقد ظلت المدرسة طيلة هاَه السانوات تاوفر بمفردهاا التعلايم األولاي لكال
المنطقة ،ويتنافس جميع فتيان المنطقة ممن هم في سان التعلايم للادخول ليإلاا ،ويانجح
فقط منإلم ُربعين طالبا ً في اَللتحا بإلا سنوياً ،بعد خضاول جمياع المتقادمين َلمتحاان
شفإلي في القودرات بواسطة لجنة القبول بالمدرسة التي تالبا ً ما كانت تتكون مان مفات
المركز وناظر المدرسة وبع ُعيان المنطقة .وقد تستخدم القرعة ُحياناا ً للفصال باين
المتقدمين  ،ثم تتفر السبل بالَين 1لم يوفقوا في الدخول للمدرساة ،األمار الاَي يوضاح
بجةء مدن قبال الناس في مدينة شندي والقورن التي مان حولإلاا علاى التعلايم النظاامي
الحديث الَي ظلت توفره هَه المدرسة وبع

المدارس األولياة الصا رن فاي المديناة

فيما بعد.
في عام 1937م فوتحت بقرية كبوشية مدرساة ُولياة للبناين تساتوعب الفتياان
ممن هم في سن التعليم بقرية كبوشية والقورن التي من حولإلا ،وقاد وخطاط للمدرساة
ُن تكااون داخليااة تسااتوعب ُيض اا ً فصااول اَلسااتيعاب رابعااة رُس وثالثااة رُس ماان
مناط ديم القراي والتميد ،والمدارس األولية الص رن األخرن فاي منطقاة شاندي
مستقبةً  .وقد تم قبول ُول دفعة 2للمدرسة في عام 1937م في مباان مؤقتاة بالقرياة
ثم انتقلت المدرسة بعد َلاك لاى مبانيإلاا التاي اكتملات فاي 1939/7/15م  .ومثلماا
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كاناات مدرسااة شااندي األوليااة هااي المدرسااة األوليااة الوحياادة فااي المنطقااة الجنوبيااة
للمديريااة الشاامالية ،فقااد كاناات مدرسااة كبوشااية األوليااة هااي المدرسااة الوحياادة فااي
المنطقااة الشاامالية لمنطقااة شااندي ،يلااتمس الساابيل للاادخول ليإلااا كاال ُبناااء المنطقااة
الشمالية من منطقة شندي على ضفتي النيل شرقا ً وتربا ً من التراجمة لاى المحمياة
ومن قرية قوز برة لى سقادي ترب .

1

بعد فتح مدرساة كبوشاية األولياة تضااعفت ُعاداد التةمياَ المقباولين سانوياً،
بمنطقة شندي للدراسة بالمدارس األولية ،ليرتفع العدد من ُربعين طالباا ً فاي السانة
لى ُكثر من ثمانين طالباً.وعلى الرتم من ُن هَه الزياادة كانات توعَاد خطاوة لألماام
في طري انتشار التعليم النظاامي فاي منطقاة شانديَ ،ل ُنإلاا ومقارناة برتباة ُهاالي
المنطقة في لحا ُبناتإلم بمؤسسات التعليم الحديث ،والتي بل ت َروتإلاا فاي مطلاع
األربعينات من القرن الماضي خاصة في مدينة شندي ،كانت تعتبار تيار كافياة فاي
نظر سكان المنطقة مما جعلإلم يجأرون بالشكون ويرفعون ُصواتإلم عاليا ً مطاالبين
بالمزيد من المدارس في المدينةَ ،ل سيما وُن المدرسة األولياة الوحيادة بالمديناة لام
تكاان تسااتوعب ساانويا ً سااون نساابة  %10ماان مجمااول التةميااَ المتقاادمين لةلتحااا

بإلا ،ويقَف بالبقية وهي نسابة  %90لاى المجإلاول وهاو ُمار يادل علاى ُن التعلايم
األولي في منطقة شندي لم يكن متاحا ً للساواد األعظام ممان هام فاي سان التعلايم فاي
مدينة شندي  ،ومن المفارقات ال ريبة 2هنا ُن منطقة شندي التي انتظرت ربع قارن
من الزمان بعد فتح مدرسة شندي األولية لتفوز بمدرساة ُولياة ُخارن فاي كبوشاية،
لم تنتظر ُكثر من سبع سنوات بعد َلك لتفاوز بمدرساة وساطى هاي مدرساة شاندي
الريفية الوساطى والتاي شاكل قيامإلاا طفارة هاتلاة للتعلايم فاي المنطقاة عاماة ومديناة
شندي خاصة .
ُما فيما يتعل بتعليم البنات األولي في منطقة شندي فقاد جااء متاأخرا ً بعا
الشئ مقارنة بتعليم األوَلد األولي ،ولعل السبب في َلك يعود فيما يبدو لاى طبيعاة
المجتمع المحافظ بالمنطقة ،ولعدم تحمس الحكومة لنشار هاَا الناول مان التعلايم فاي
ُ - 1حمد الحسن سمساعة ،مرجع ساب ،
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َلك الوقت ،ولإلَا فقد تأخر ظإلور ُول مدرسة ُولياة للبناات بمنطقاة شاندي حاوالي
عقدين من الزمان ،حيث تم فتح مدرسة شندي األولية للبنات بمدينة شاندي فاي عاام
1930م كرابااع مدرسااة ُوليااة للبنااات يااتم فتحإلااا بالمديريااة الشاامالية ،بعااد ماادارس
مروي ،دنقة ،حلفا .وعلى الرتم من ُن فتح 1تلك المدرسة بمدينة شندي كان يعتبار
محاولة جريتة من القاتمين على ُمار التعلايم لنشار تعلايم البناات فاي مديناة َل زالات
حتى اليوم تتدثر برداء القبيلة وتقاليدها المحافظةَ ،ل ُن تلك المحاولة لم يوكتاب لإلاا
النجاح ولم تستمر طويةً ،نتيجة َلصاطدامإلا بطبيعاة المجتماع المحاافظ فاي المديناة
وللنظاارة الساالبية لتعلاايم البنااات ،وقااد فوتحاات المدرسااة فااي فصاال واحاد وكااان ُتلااب
الةتاااي الاااتحقن بإلاااا مااان بناااات المصاااريين المقيماااين بالمديناااة ،وبناااات الماااوظفين
وا دارياين والعااملين فاي حقال التعلايم ،وحتااى هاؤَلء فقاد كانات ُعادادهن تتناااق
عاماا ً بعااد عااام ،فأ وتلقاات المدرسااة بعااد خمسااة ُعااوام ماان فتحإلااا بساابب عاادم وجااود
الت َية الكافية لإلا ،ثم ُعيد فتحإلا مارة ُخارن فاي عاام 1949م تحات اسام مدرساة
شااندي الجنوبيااة للبنااات ،بعااد انتشااار تعلاايم البنااات فااي المديريااة الشاامالية وتفإلاام
مجتمعات المنطقة لمبررات وجوده .

2

منااَ منتصااف العشاارينات وحتااى قبياال العااام 1936م والااَي باادُ في ا التعلاايم
األولي األص ر بالمديرية الشمالية  ،بدُ يتردد اسم مدرسة 3الساواري بشاندي والتاي
يبدو ُن قيامإلا قد ارتبط بتشكيل قوة السواري بالمدينة بعد خروج القوات المصارية
من السودان سنة 1924م ،ومدرساة الساواري هاَه لام تكان مدرساة ُولياة كاملاة ُو
حتى مدرسة ُولية ص رن على األقل ،حيث لم تكن تقبل تةميَ يدرسون فيإلاا لمادة
ثااةث ساانوات ينتقلااون بعاادها لااى ماادارس الاارُس ،كمااا كااان يحاادث مااع تةميااَ
المدارس الصا رن ،والاراجح ُن المدرساة كانات ُشاب بالمدرساة الصا رن وربماا
تعود فكرة نشاتإلا لبع

القااتمين باأمر قاوة الساواري حياث ُنإلاا كانات مخصصاة
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ألبناااء العساااكر بقااوة السااواري الااَين يسااتإللون تعلاايمإلم بإلااا ،ثاام يلتحقااون بعاادها
1
ص رن ،و نماا كانات
بالمدرسة األولية بالمدينة  ،مما يدل على ُنإلا لم
تكن مدرسة و
مجرد مجإلاود ترباوي ضاافي اضاطلعت با قاوة الساواري فاي مديناة شاندي وَلاك
حرص اا ً منإلااا علااى ُن ينااال ُبناااء منسااوبيإلا وُقاااربإلم قسااطا ً ماان التعلاايم ،يااؤهلإلم

لةلتحا بالمدرسة األولية بشاندي وهاي باَلك ت و َعاد ُيضاا ً ضاافة للمجإلاود الترباوي
والتعليمي بالمدينة .
ضااافة ُ وخاارن للمجإلااود التعليمااي بمدينااة شااندي تمات علااى يااد هيتااة السااكك
الحديدية بالمدينة وَلك عبر تبنيإلا لمدرسة ُبو الادهب التاي ُنشاتت فاي مطلاع العقاد
الرابع من القرن العشرين بمدينة شندي ،وقد اشتإلرت المدرسة باسم األستاَ عثمان
ُبو الدهب في بدايتإلا ،ثم ت يار اسامإلا بعاد َلاك لاى مدرساة النإلار الصا رن ،التاي
است و لت مبانيإلا في عام 1954م كمقار لمعإلاد شاندي العلماي ،وقاد ُ وسسات المدرساة
ب ر

توفير قدر من التعليم األولاي ألبنااء العااملين بالساكة حدياد ،وللاراتبين فاي

اَلنضمام ليإلا من الَين لام يوفقاوا فاي الادخول للمدرساة األولياة بشاندي .ومدرساة
النإلر الص رن هَه كانت مدرسة ُولياة صا رن تتكاون مان ثةثاة فصاول ويادرس
بإلا التةميَ لمدة ثاةث سانوات ،يلتحا بعادها ُواتال السانة الثالثاة بمدرساة كبوشاية
األوليااةُ ،و مدرسااة العالياااب األوليااة كمااال الساانة الرابعااةُ ،و عااادة الساانة الثالثااة
والتدرج للسنة الرابعة ،وقد استمرت المدرساة تعمال بإلاَا النسا حتاى تام تجفيفإلاا
عام 1954م .

2

على الرتم من ُن منطقة شندي وحتى عام 1937م ،لم ت وح َ
ظ سون بمدرسة
ُولية واحدة للبنين هي مدرساة شاندي األولياةَ ،ل ُن المنطقاة وباالنظر لعادد المادن
التي توجد بإلا وتعداد السكان فيإلا ومقارناة ببقياة ُجازاء المديرياة الشامالية األ وخارن،
تكون قد نالت قدرا ً َل بأس ب من مؤسسات التعلايم النظاامي الحاديث علاى مساتون
البنين والبناات ،خاصاة بعاد ُن ُ وضايفت لإلاا مدرساة ُولياة ُ وخارن فاي عاام 1937م
هاي مدرساة كبوشاية األولياة للبناين .و َا ماا قومناا بمقارناة بسايطة باين واقاع التعلاايم
 - 1جعفر حامد البشير ،مرجع ساب ،
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النظامي بمنطقة شندي مع بقية ُجزاء المديرية الشمالية ،فإننا سانجد ُنا ومان باين
جملة عشرين مدرسة ُولية للبنين في ثمانية عشر مدينة بالمديرية الشمالية فاي عاام
1937م ،كانت توجد مدرساة ُولياة فاي منطقاة شانديُ ،ي ُن ماا يعاادل نساب %5
ماان جملااة مؤسسااات التعلاايم النظااامي الحااديث للبنااين فااي المديريااة كاناات توجااد فااي
منطقة شندي ،وهَه النسابة ساوف ترتفاع لاى ُكثار مان  %9مان جملاة المؤسساات
1
مدرسة كبوشية األولية للبنين.
التعليمية بالمديرية الشمالية َا ما ُ وضيفت لإلا
كااَلك بلااغ تعااداد الماادارس األوليااة القريبااة نساابيا ً ماان منطقااة شااندي ويمكاان
للراتبين من ُبنااء المنطقاة التطلاع لةلتحاا بإلاا حتاى العاام ُ ،1938رباع مادارس
ُولية في المتمة والدامر وعطبرة .وهَه المدارس األرباع َا ُضافنا ليإلاا مدرساة
شاندي األوليااة للبنااين فإنإلااا تمثاال نسابة  %25ماان جملااة مؤسسااات التعلاايم النظااامي

للبنين بالمديرية الشمالية حتى العام 1937م بما في َلك المدارس تير المكتملة.

َا ما تتبعنا حركة انتشار مؤسسات التعليم النظامي الحديث في المديرية الشامالية
في الفترة من 1900م وحتى العام 1937م ،وقارنا َلك بما وحظيت ب منطقة شندي من
تلك المؤسسات ،فإننا سنجد ُن نسبة  %91مان جملاة مادارس البناين األولياة بالمديرياة
الشمالية ،والبالغ عددها واحد وعشرون مدرسة ُولية ،تقاع شامال قرياة كبوشاية ماا عادا
مدرسة المتمة األولية التي تقع ترب مدينة شندي ،بينماا لام تحاظ منطقاة شاندي فاي َلاك
الوقت سون بنسبة  %9من جملة المدارس األولية للبنين بالمديرية الشمالية ،وهي عبارة
عن مدرستين األولى في شندي ،والثانية في كبوشية.
هَه النسبة البسيطة تعني ُن المنطقة الممتدة من الدامر شامال شاندي وحتاى
حادود المديريااة الشاامالية مااع جمإلوريااة مصار العربيااة ،وهااي المنطقااة التااي ت وعاارف
بالمنطقة الشمالية من المديرية ،قد نالت ُكبر قدر من المؤسسات التعليمياة الحديثاة،
وبالتالي تميزت بقدر ُكبر من قبال األهالي على تلك المؤسسات التعليمياة ومقارناة
بالمنطق اة الجنوبيااة ماان المديريااة الشاامالية الممتاادة ماان الاادامر حتااى حاادود مديريااة
الخرطااوم ،والتااي لاام تحااظ سااون بمدرسااتين ُوليتااين للبنااين فااي شااندي وكبوشااية،
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ويجدر بناا ُن ناَكر هناا ُنا ومناَ تأسايس مدرساة شاندي األولياة فاي عاام 1912م
وحتى عام 1937م قامت مصلحة المعارف بإنشاء تسع مدارس ُولية للبناين شامال
مدينة الدامر ،وَلك في مقابال نشااء مدرساة ُولياة واحادة للبناين فاي منطقاة شاندي
هي مدرسة كبوشية األولية للبنين .
َا ُمعنا النظر في البيانات الواردة ُعاةه فإنناا سانجدها تخلاو تماماا ً مان ُي
َكر لوجود ومؤسسات تعليمية حديثة في المنطقة الواقعة جنوب مديناة شاندي وحتاى
حدود مديرية الخرطوم ،حيث لم تقوم مصلحة المعارف بإنشااء ُي مدرساة ُولياة ُو
ص رن حتى َلك الوقت في ُي من القورن الواقعة جنوب مدينة شندي.
و
هَا التجاهل الَي يبدو ُن كان ومتعمادا ً مان مصالحة المعاارف لإلاَه المنطقاة
ربما تعود ُسباب لى ُنإلا كانت ترن ُن مدرسة شندي األولية والمدارس الص رن
بمدينة شندي ،كان بمقدورها ُن تستوعب التةمياَ ممان هام فاي سان التعلايم بمديناة
شندي والقرن الواقعة على شمالإلا وجنوبإلا حتى منطقة حجر العسل ،وهاو ُمار َو
عةقااة بالماادن الااَي وصاال لي ا حماااس األهااالي فااي تلااك القواارن لحااا ُبناااتإلم
بمؤسسات التعليم النظامي الحديث في مدينة شندي ،والَي قد تتجلى مؤشارات فاي
تدافع و قبال التةميَ لةلتحا بمدرسة شاندي األولياة ،والاَي َل ت ياب دَلَلتا عان
فطنة القاتمين بأمر مصلحة المعارف.والواقع ُن المنطقة جنوب شندي كانت عبارة
عاان مجموعااة ماان القو ارن الص ا يرة فااي ُحجامإلااا وتعااداد سااكانإلا والمتقاربااة عاان
بعضإلا تارة وال ومتباعدة تارة ُخارن ،وقاد يبادو صاعبا ً ُن يتاوفر لاديإلا العادد الكاافي
من اليافعين الَين يمكن ُن تتم ت َياة مدرساة ُولياة بإلام سانويا ً ،هاَا مان جاناب ُماا
من الجانب اآلخر فإن انعدام مؤسسات التعليم النظامي الحاديث فاي هاَه المنطقاة َل
يمكاان ُن يوعااد سااببا ً كافي اا ً يقعااد بآمااال الااَين كاناات تسااتإلويإلم فكاارة لحااا ُبناااتإلم
بمؤسسات التعليم النظامي الحديث ،فقد كان بإمكاانإلم ُن يرسالوا ُبنااتإلم لاى مديناة
شنديُ .ما البقياة التاي لام تتفاعال ماع مؤسساات النظاام التعليماي الحاديث ،فقاد كاان
المجااال مفتوحااا ً ُمامإلاااا لحااا ُبناتإلااا باااالخةون القر نيااة ُو الخااةون النظامياااة
المنتشرة في مناطقإلم.
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ونخل مما تقدم لى ُن التعليم النظامي الحديث بمنطقاة شاندي قاد بادُ ُوَلً
في وسط المنطقة وتحديدا ً فاي مديناة شاندي ،ثام اتجا شاماَلً نحاو كبوشاية ،دون ُن
يعير المنطقة الواقعة جنوب مدينة شندي ُدنى اهتمام في َلك الوقت .
فيمااا يتعلا بماادارس البنااات األوليااة وانتشااارها فااي المديريااة الشاامالية حتااى
العام 1937م ،فقد حظيت منطقة شندي بنسبة قدرها  %25من جملة تلك المادارس
المكتملة بالمديرية ،التي بلغ عاددها فاي عاام 1930م ُرباع مادارس فاي مادن دنقاة
وحلفا ومروي وشندي ،وقاد ُ وضايفت لإلاَه المادارس األرباع َلحقاا ً مدرساتي الادامر
والمتماة فاي عاام 1937م ،ومدرساة بربار فاي 1939م ،ومدرساة عطبارة فاي عااام
1942م .والمةحااظ هنااا ارتفااال 1نساابة مااا وحظياات ب ا منطقااة شااندي ماان مؤسسااات

تعليمية للبنات ومقارنة باالبنين والتاي بل ات  %9مقارناة بنسابة  ،%25والسابب فاي
َلك يعود لى قلة عادد مادارس البناات األولياة بالمديرياة الشامالية ومقارناة بمادارس
البنين ،كَلك يوةحاظ ُن مديناة شاندي قاد تقادمت فاي مجاال تعلايم البناات علاى مادن
كانات قاد ساابقتإلا فاي تعلاايم البناين بالمديرياة الشاامالية ،مثال عطباارة وبربار والاادامر
والمتمة ،وَلك عندما جاء ترتيبإلاا راباع مديناة بالمديرياة الشامالية تحتضان مدرساة
ُوليااة للبنااات بعااد ماادن دنقااة وحلفااا ومااروي ،وهااَا يعنااي ُن المجتمااع المحلااي فااي
مدينة شاندي قاد ُ وخضاع ومبكارا ً َلختباار مادن تفاعلا ماع تعلايم البناات فاي المديرياة
الشمالية قبل المجتمعات المحلية األخرن في عطبرة وبربر والدامر ،رتام اخاتةف
هَه المجتمعات عن مجتمع مدينة شندي .
َا ُمعنا النظر مرة ُ وخرن في حركة انتشاار مؤسساات التعلايم النظاامي فاي
منطقة شندي بالنسبة لمدارس البنات هَه المرة ،فإننا سنجد ُن الصاورة تكااد تكاون
مطابقاة لماا كاان عليا الحاال فاي نفاس المنطقاة بالنسابة لمؤسساات التعلايم النظااامي
على مستون مدارس البنين ،واَلستثناء الوحيد هَه المرة هو ُن ما كان ومنطبقا ً مان
حرمان بالنسبة لمؤسسات التعليم النظامي على مستون مادارس البناين فاي المنطقاة
الجنوبية ،قد انطب هاَه المارة علاى المنطقاة الواقعاة لاى الشامال مان مديناة شاندي
حتااى حاادود المنطقااة الشاامالية علااى مسااتون ماادارس البناات ،حيااث لاام تحااظ منطقااة
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شندي بأكملإلا سون بمدرسة ُولية واحدة للبنات احتضنتإلا مدينة شاندي ،وهاَا ُمار
َل يبدو تريبا ً بالنظر لى واقع التعليم النظامي الحديث وتفاعال المجتمعاات المحلياة
معااا فاااي منطقاااة شاااندي خاصاااة فيماااا يتعلااا بتعلااايم البناااات ،الاااَي يبااادو ُن تلاااك
المجتمعات لم تكن ومإلتمةً با علاى األقال فاي َلاك الوقات ،بال و حتاى مديناة شاندي
نفسااإلا حيااث لاام تسااتمر فيإلااا تلااك المدرسااة سااون خمسااة ُعااوام ُوتلقاات بعاادهاُ.ما
المجتمعات القاطنة في القرن الواقعة لى الجنوب من مدينة شندي ،فقد كانت بعيادة
عن ومةمسة َلك النمط من التعليم النظامي الَي لم يصبح واقعاا ً ومعاشاا ً فاي بعضاإلا
َل في ُربعينيات القارن الماضاي باالتزامن ماع قياام ماؤتمر الخاريجين العاام ،الاَي
سااااهم بجإلاااد ومقااادر فاااي قناااال تلاااك المجتمعاااات القروياااة بقباااول مؤسساااات التعلااايم
النظامي.
بااالرجول لااى مؤسسااات التعلاايم النظااامي فااي منطقااة شااندي فااي الفتاارة ماان
1912م وحتى عاام 1937م مان حياث انتشاارها الج رافاي وتنوعإلاا ومادن تفاعال
المجتمعااات المحليااة فااي المنطقااة معإلااا وتزايواد رتبتإلااا فيإلااا ،فإننااا ساانجد ُن مدينااة
شندي قد حازت على قصب السب في مجال التعليم النظامي في المنطقة باعتبارهاا
المدينة التي احتضنت ُول مؤسسة تعليمية على النمط الحديث في المنطقة بأكملإلاا،
كما حازت ُيضا ً على نصيب األسد من جملاة المؤسساات التعليمياة التاي قامات فاي
المنطقة ،وبإلَا تكون مدينة شاندي قاد هيمنات هيمناة تاماة علاى التعلايم فاي المنطقاة
من خةل تمر وكز وتنول المؤسسات التعليمية فيإلا خةل تلاك الحقباة التاي نوظار فيإلاا
لى مدينة شندي باعتبارها الحد الجنوبي َلنتشار التعليم النظامي بالمديرية الشمالية
حتى مطلع ُربعينات القرن الماضي ،وهَا الموقع ال ومميز الَي احتلتا مديناة شاندي
في مجال التعليم بالنسبة قليمإلاا علاى وجا الخصاو

والمديرياة الشامالية عاماة،

وربما يعود في الواقع لى طبيعة مدينة شندي كمدينة وحيدة في قليمإلاا تتمياز بكثافاة
سااكانية معقولااة تناسااب َلاااك النااول ماان المؤسساااات لااى جانااب طابعإلاااا ا داري
والسياسي ومكانتإلا التاريخية في ا قليم .

 3ـــ  3التعليم النظامي في منطقة شندي  1938ـــ 1947م:
تمي ازت الفتاارة ال وممتاادة ماان العااام 1938م وحتااى العااام 1947م فااي مجااال
التعليم في السودان ،بسمتين مإلمتين هما:
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( )1توالي محاوَلت صةح نوظام التعلايم التاي بادُت مناَ العاام 1932م وبل ات
َروتإلا في العام 1938م ،حيث وضعت حكومة السودان في َلك العام وألول مارة
في تاريخ التعليم وخطاة طويلاة األماد لتطاوير التعلايم ونشاره فاي ُنحااء الابةد ومادتإلا
ثمانيااة ُعااوام تمتااد ماان العااام 1938م وحتااى عااام 1946م .وقااد قاماات هااَه ال وخطااة
على مبدُ النظرة المتكاملة لكل مراحال التعلايم وعادم التركياز علاى مرحلاة بعينإلاا،
وُقرت ال وخطة ُن التوسع المنشود في التعليم العالي والثانوي الَي كان مطلباا ً وملحاا ً
في َلك الوقت يجب ُن َل يكون على حساب التوسع في التعليم األولي ـ الاَي كاان
يعتباار ضااروريا ً للمااواطنين ـ والتعلاايم الثااانوي والتعلاايم العااالي معاا ً .وقااد كااان م ان
المؤماال ُن يااتم خااةل هااَه الخطااة تشااييد عاادد ماان الماادارس فااي المراحاال المختلفااة
تتناسب في ُعدادها والمراحل التي تنتمي ليإلا مع ُهداف هَه الخطة .
( )2قيام مؤتمر الخريجين العاام فاي عاام 1938م وهيمنتا علاى السااحة الساودانية
وتصاادي لكافااة القضااايا الوطنيااة منااَ العااام 1938م وحتااى عااام 1947م ،وقااد ساااهم
المااؤتمر خااةل تلااك الفتاارة فااي تشااجيع انتشااار التعلاايم فااي الاابةد عاان طري ا دعم ا
المتواصاال وتبنيا لقضااايا التعلاايم ماان خااةل برنامجا المطااروح لإلااَا ال اار

 ،والااَي

كااان يإلاادف لااى محاربااة األمي اة و نشاااء الماادارس األهليااة بمختلااف مراحلإلااا فااي ماادن
السااودان المختلفااة ،وتقااديم ا عانااات الماليااة للماادارس األهليااة القاتمااة والمساااعدة فااي
تشاييد المادارس الجديادة عبار نشااء صاندو للتعلايم ،والنظار فاي مساألة تعلايم العارب
الرحاال با ضااافة لااى تبني ا ليااوم التعلاايم .وقااد كاناات تلااك القضااايا 2ال ومرتبطااة بااالتعليم
وانتشاااره ماان ُهاام الجوانااب التااي بااَل فيإلااا مااؤتمر الخااريجين العااام جإلاادا ً ومقاادرا ً عباار
مساهمات وبرامج المطروحة على الساحة الساودانية ب ار

تإليتاة الشاعب الساوداني

وتسليح بالعلم لمواجإلة الصلف اَلستعماري.
َا ما قومنا بمقارنة المكاسب التي تحصلت عليإلاا منطقاة شاندي فاي مجاال
التعليم النظامي في الفترة الممتدة من العام 1900م وحتى العاام 1937م بالمكاساب
 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
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التي تحصلت عليإلا في الفترة الزمنية الممتدة باين عاامي 1938م و1947م ،فإنناا
سنجد ُن األخيرة شإلدت تطورات ُكثار يجابياة مان الحقباة التاي سابقتإلا فاي مجاال
التعليم في منطقة شندي نتيجة لتأثير هَين العاملين المإلماين علاى التعلايم فاي جمياع
ُنحاااء الاابةد ،وعلااى منطقااة شااندي التااي شااإلدت قيااام مجموعااة ماان المؤسسااات
التعليمية المتنوعة في مراحلإلا المختلفاة ،شاكلت ضاافة حقيقياة للتعلايم فاي المنطقاة
عبااار زياااادة ُعاااداد المؤسساااات التعليمياااة وُعاااداد الطاااةب الاااَين تساااتوعبإلم تلاااك
المؤسسات من الجنسين .
فااي عااام 1944م ظفاارت منطقااة شااندي بمدرسااة ُوليااة للبنااات فااي كبوشااية،
با ضافة لى مدرسة وسطى للبنين فاي مديناة شاندي وهاي مدرساة شاندي الريفياة
الوسطى ،والفضال فاي َلاك يعاود للسياساة التعليمياة الجديادة التاي اتبعتإلاا الحكوماة
والتي ُضافت بوعدا ً جديدا ً للتعليم في منطقة شاندي فاي عاام 1947م بقياام مدرساة
قندتو األولية للبنين كأول مدرسة ُولية للبنين جنوب مدينة شندي ليرتفاع باَلك عادد
مدارس البنين األولية بالمنطقة لى ثةث مدارس ُولية في شندي وكبوشاية وقنادتو،
با ضاافة لمدرسااة واحادة للبنااات هااي مدرساة كبوشااية األولية.ونتيجاة لإلااَا التطاور
ال ومإلم للتعليم في منطقة شندي فقد ارتفعت ُعداد الطةب المقباولين سانويا ً للمادارس
األولية بالمنطقة من ُربعاين طالباا ً لاى ماتاة وعشارين طالباا ً تقريبااً ،با ضاافة لاى
حوالي خمسة وخمسين طالبة في المدرسة األولية للبنات بكبوشية ،هاَا لاى جاناب
ُربعين طالباا ً بالمدرساة الريفياة الوساطى بمديناة شاندي وُعاداد ُ وخارن ومقادرة مان
طلبة المدارس األولية الص رن والخةون النظامية.
قيام مدرسة شندي الريفية الوساطى فاي عاام  1944كثالاث مدرساة وساطى
1
ُبناااء منطقااة شااندي ماان خريجااي
للبنااين بالمديريااة الشاامالية يتنااافس للاادخول ليإلااا

الماادارس األوليااة ،الااَين كااانوا قباال َلااك يلتحقااون مااا بمدرسااة برباار الوسااطىُ ،و
بمدارس الخرطوم وُم درمان ،كان يو َعد قفزة ً هاتلة في مجاال التعلايم بمنطقاة شاندي
التي لم تشإلد قيام مدرسة وسطى للبنين حتى َلاك الوقت.وبقياام هاَه المدرساة التاي
 - 1حكومة السودان ،وزارة المعارف ،مقترحات لتوسايع وتحساين نظام التعلايم فاي ماديريات الساودان الشامالية
في الفترة ما بين 1948م1956-م.
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كاناات تسااتوعب س انويا ً ُربعااين طالب اا ً بمنطقااة شااندي ُ وضاايفت درجااة ُ وخاارن للس الم
التعليمي بالمنطقة وبدُت ُ وولى وخطوات التوسع الرُسي للتعليم في منطقة شندي.
ال وخطااة الحكوميااة لتطااوير التعلاايم بااالبةد ُضااافت مكساابا ً خاار لتعلاايم البنااات
بمنطقة شندي وَلك بإنشاء مدرسة كبوشية األولية للبنات في عام 1944م  ،كثااني
مدرسة ُولية للبنات في منطقة شندي بعد مدرسة شندي األولية للبناات التاي ُ وتلقات
بعد خمس سنوات من تاريخإلا ،وقد شكل نشاء هَه المدرسة بقرية كبوشاية ضاافة
نوعيااة للتعلاايم بالمنطقااة بجانااب مااا يمثل ا ماان خاار لحاااجز احتكااار مدين اة شااندي
للمؤسسات التعليمية بالمنطقة.كَلك يمكان النظار لقياام هاَه المدرساة بقرياة كبوشاية
باعتباره مؤشرا ً على اكتماال حلقاات التحاول اَلجتمااعي الاَي مارت با مجتمعاات
المنطقة والمفضية لى ظإلور مؤشرات يجابياة بالنسابة لتعلايم البناات فاي المنطقاة،
مع تعلايم البناات ،وفاي هاَا ا طاار ينادرج

تمثلت في قبول تلك المجتمعات التعاي
سا التعليماي الحااديث فااي قريااة قناادتو ساانة
ُيضاا ً نشاااء ُول مدرسااة ُوليااة علااى الن َ

2
نتيجااة طبيعيااة لتفاعاال مجتمعااات تلااك المنطقااة مااع
1947م والااَي يمكاان اعتباااره

قضايا التعليم.
فااي ُربعينيااات القاارن الماضااي ازداد عاادد التةميااَ الااراتبين فااي اَللتحااا
بمؤسسات التعليم النظامي الحديث في منطقة شندي التي لم يكن بإلا سون مدرساتي
شندي وكبوشية ،مما ُدن ألن يتنادن ُهالي شاندي ولجناة التعلايم بالمديناة بالتعااون
مع لجنة ماؤتمر الخاريجين الفرعياة بمديناة شاندي التاي كاان يرُساإلا األساتاَ حسان
3
ومناشاادة الحكومااة ومااؤتمر الخااريجين مطااالبين بفااتح
نجيلااة للكتابااة فااي الصااحف

مدرسااة ُوليااة ُخاارن بالمدينااة حكوميااة ُو ُهليااة َلسااتيعاب األعااداد المتزاياادة ماان
ير الناور َل
الراتبين في التعليم .وقد تبنى مؤتمر الخريجين هَا المشرول الَي لم َ
فااي عااام 1949م بقيااام مدرسااة شااندي الجنوبيااة األوليااة للبنااين ،كمااا قاارر مااؤتمر
 - 1مكتب التعليم  ،دارة تعليم مرحلة األساس  ،شندي.
 - 2محمد الحسن ُحمد الحفيان ،األسباب اَلقتصادية واَلجتماعياة لضاعف التساجيل والتسارب بمادارس مرحلاة
األساس محلية ريفي جنوب شندي واآلثار المترتبة على َلك ،رسالة ماجستير تير منشاورة  ،جامعاة شاندي ،
2003م،
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الخااريجين تبنااي مشاارول مدرسااة قناادتو النصاافية فااي عااام 1942م وكتااب للجنت ا
سالطات
الفرعية بمدينة شندي لمساعدة ُهالي قندتو في الحصول علاى تصادي مان و
1
لجنتا التنفيَياة
التعليم بالمديرية الشمالية نشاء هَه المدرسة واعتماد فاي اجتماال
رقم ( )51بتاريخ 1945/8/20م مبلغ ُربعين جنيإلاا ً للمدرساة ضاافة لمبلاغ خماس

وثةثين جنيإلا ً كان قد تم اعتمادها لنفس ال ار مناَ العاام 1942م ،ليكاون جملاة
المبلااغ المعتمااد لإلنشاااء خمااس وساابعين جنيإلاا ً .وفااي عااام 1943م فوتحا2ات المدرسااة
بمباااني مؤقتااة لااى ُن ت ام نقلإلااا لااى مبانيإلااا الجدياادة فااي عااام 1945م  ،وفااي عااام
1947م ُصبحت مدرسة ُولية مكتملة .
في العام 1946م تشكلت لجناة وكبارن مان ُعياان مركاز شاندي وخاط ود حاماد
4

نشاء مدرسة ُولية ُهلية للبنين ومدرسة وسطى ُهلية للبناين تمكنات مان جماع
بر
مبلغ ُلف وخمسماتة جني لإلَا ال ر  ،التزم بدفعإلا سبعون شخصا ً مان ُعياان مركاز
عقااد ُص اةً لمناقشااة قضااية التعلاايم
شااندي مماان حضااروا اجتمااال تشااكيل اللجنااة الااَي و
وتعلاايم ُبناااء المنطقااة ،وقل اة ُعااداد المسااتوعبين ماانإلم فااي مؤسساااتإلا التعليميااة بساابب
قلتإلا  ،وقد استمرت هَه اللجنة 5في عملإلاا الاَي انحصار بعاد َلاك فاي الحصاول علاى
تصدي

نشاء المدرساتين وتاوفير العناصار المؤهلاة للعمال بإلماا حتاى تكللات مسااعيإلا

بالنجاح في نشاء وفتح مدرسة شندي األهلية الوسطى في عاام 1947م كثااني مدرساة
وسااطى للبنااين فااي منطقااة شااندي.وقد ساااهم مااؤتمر الخااريجين فااي دعاام مشاارول هااَه
6
األولياة
المدرسة بالمال نتيجة َلهتمام الكبيار باالتعليم األوساط ُ.ماا مشارول المدرساة

األهلية التي كان من المؤمال ُن ياتم فتحإلاا ماع المدرساة الوساطى فقاد تعثارت مسااعي
اللجنااة فااي نشاااء هااَه المدرسااة حتااى العااام 1949م عناادما نجحاات مساااعيإلا بحصااول
مدينة شندي على مدرسة ُولية للبنين في َلك العاام كثااني مدرساة بمديناة شاندي تحات
مسمى مدرسة شندي الجنوبية.
.261
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 3ـــ  4التعليم النظامي في منطقة شندي  1947ـــ 1955م:
تسبب اندَلل الحرب العالمية الثانياة فاي نإلاياة عقاد الثةثيناات فاي ُورباا واتساال
رقعتإلا الج رافية لى قارة ُفريقياة والحادود الشامالية ال ربياة والشارقية للساودان ،تسابب
في تعطيل برنامي تشييد العدد المرساوم مان المادارس فاي مراحلإلاا المختلفاة وفقاا ً لخطاة
وضعتإلا الحكومة لت طاي الفتارة الممتادة باين العاامين 1938م و1946م نتيجاة َلنشا ال
الحكومة بتطاورات الحارب وتساخير ا مكانياات المتاوافرة لاديإلا لادعم المجإلاود الحرباي
للحلفاء ،لَلك كانت النتاتي التي تحققات عناد انتإلااء ُجال ال وخطاة فاي عاام 1946م مخيباة
آلمال وتطلعات القاتمين بأمر مصلحة المعاارف ،وُقال بكثيار مماا وخطاط نجاازه خاةل
تلك الفترة .

1

نتيجة لإلَا ا خفا قررت حكومة الساودان ال ومضاي قوادما ً فاي نفااَ سياساتإلا
الرامية لمنح السودانيين ح تقرير المصير و نشاء مؤسسات الحكم الَاتي ،وقامات
بإنشاء وزارة للمعارف ُ ونيط بإلا وضع وتنفيَ ال وخطط الرامية لنشر التعليم وتطاويره
ومستقبةً في السودان ،وقد قامت الوزارة بوضع وخطط وبرامي عمل طموحة تايتإلا
التجويد والتوسع في التعليم في مراحل المختلفة .
هااَه الخطااوة ال ومإلمااة تلتإلااا وخطااوة ُ وخاارن َل تقاال ُهميااة عنإلااا وَلااك عناادما
2

وافقاات الجمعيااة التشااريعية السااودانية فااي عااام 1949م علااى وخطااة ثانيااة لتطااوير
التعلااايم فاااي شااامال الساااودان تمتاااد مااان العاااام 1949م وحتاااى العاااام 1959م ،وقاااد
انعكسات هااَه السياسااة الجدياادة المتمثلاة فااي سااعي الحكومااة ومؤسساااتإلا الدسااتورية
لنشاار التعلاايم بصااورة يجابيااة علااى التعلاايم فااي منطقااة شااندي فشااإلدت توس اعا ً تياار
مساابو فااي مجااال التعلاايم فااي تلااك الحقبااة الممتاادة ماان العااام 1949م وحتااى العااام
1955م ،حيث شإلدت المنطقة نشاء عدد خماس مادارس ُولياة صا رن للبناين فاي
خمس قرن لم يكن لإلا عإلد قبال َلاك باأي مان مؤسساات مصالحة المعاارف ،وهاي
البسابير وحجر العسال وتمياد النافعااب فاي عاام 1949م  ،وتمياد حااج الطااهر فاي

 - 1محمد عمر بشير ،مرجع ساب ،
 - 2نفس المرجع،
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1
تستوعب عددا ً ومقادرا ً
عام 1951م ،وديم القراي في عام 1954م  ،وهَه المدارس

من ُبناء هَه القورن يدرسون فيإلا لمدة ثةثاة ُعاوام يلتحا المتفاوقين مانإلم بفصاول
الاارُس بمدرسااتي كبوشااية والعالياب.وهااَه الماادارس الص ا رن كااان يوشاارف عليإلااا
ويرعاهاا مجلاس شااندي الريفاي ،ويو َعااد نشااء هاَه الماادارس نوقلاةً وكباارن للتعلايم فااي
المنطقة وصلت با لاى منااط العارب شاب الرحال فاي تمياد النافعااب وتمياد حااج
الطاهر و لاى المنااط الريفياة جناوب قرياة قنادتو التاي لام تشاإلد قياام ُي مدرساة
ص رن َل في نإلاية عقد األربعينيات من القرن الماضي وَلاك عنادما تام
ُولية ُو و
نشاء مدرستي البسابير الص رن ،وحجر العسل الص رن في عام 1949م.
كَلك شإلدت الفترة الممتادة باين عاامي 1949م و 1955م توساعا ً ملحوظاا ً فاي
2

التعليم األولي بمنطقة شندي حيث تم نشاء ثاةث مادارس ُولياة جديادة للبناين ،فاي كال
ماان مدينااة شااندي فااي عااام 1949م تحاات اساام مدرسااة شااندي الجنوبيااة األوليااة للبنااين،
وقرية حو

بانقا تحت اسم مدرسة حو

بانقا األولية للبنين فاي عاام 1952م ،وقرياة

الدويمات تحت اسم مدرسة الدويمات األولية للبناين فاي عاام 1952م .وقاد كاان نشااء
اثنين من هَه المدارس الاثةث خاارج مديناة شاندي فاي القوارن المجااورة للمديناة يمثال
بدايااة نعتااا القو ارن المحيطااة بمدينااة شااندي ماان هيمنتإلاااُ َ ،نإلااا اسااتأثرت بمعظاام
المؤسسات التعليمية في المنطقة قبل َلك التاريخ وقد تساببت تلاك الإليمناة فاي الماضاي
المتاعااب لكااة الطاارفين ،تمثلاات فااي ازدحااام ماادارس شااندي بأبناااء
فااي جلااب بع ا
القرن المحيطة بإلا خصما ً على ُبناتإلا ،وفاي المقابال تاأخر نشااء المؤسساات التعليمياة
في القرن المجاورة لمدينة شندي.
ُما فيما يتعل بتعليم البنات فقد شإلدت تلك الفتارة عاادة فاتح مدرساة شاندي
األولية للبنات في العام الدراسي ( 1948ـ 1949م) ،ومان ثَام اَلنتقاال لاى مبانيإلاا
الحالية في العام 1952م  ،كَلك شإلد تعليم البنات 4في المنطقة ضاافة جديادة وَلاك
 - 1مكتب تعليم مرحلة األساس ،محلية شندي.
 2ـ نفس المصدر.
 - 3محمد الحسن ُحمد الحفيان ،مرجع ساب ،
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 - 4مكتب التعليم  ،شندي.
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3

بإنشاء مدرسة قنادتو األولياة للبناات فاي عاام 1955م  ،ليرتفاع باَلك عادد مادا1رس
البنااات األوليااة فااي منطقااة شااندي لااى ثااةث ماادارس فااي شااندي وكبوشااية وقناادتو،
ويةحظ هنا ُن كل من مديناة شاندي وقريتاي كبوشاية وقنادتو قاد حاازت كال منإلماا
على مدرسة ُولية للبنين وُ وخرن للبنات.
فااي عااام 1952م تاام نشاااء معإلااد التربيااة عااداد المعلمااين بمدينااة شااندي،
كثالث معإلد من نوع على مستون البةد بعد معإلدي بخت الرضا 1934م والدلني
1948م ،ب ر سد حاجة البةد مان مدرساي المادارس األولياة ،ومواكباة التوساع
2
المعإلاد نوقلاة وكبارن فاي
الَي طرُ على التعليم األولي فاي الابةد  ،ويعتبار قياام هاَا
تاريخ التعليم بمنطقة شندي التي وصلإلا التعلايم ومتاأخرا ً بعا

الشايء ،فكانات هاَه

المؤسسة المتفردة تقبل الطةب الناجحين في امتحانات المدارس الوساطى ،مان كال
المديرية الشمالية ومديرية كسة بمعدل  30طالبا ً سنويا ً .
كَلك احتضنت مدينة شندي مؤسسة تعليمية ُ وخرن هي معإلد شاندي العلماي
الاَي تأسااس فااي عااام 1951م فااي مقاره األول بمسااجد شااندي الكبياار ،ليرتفااع بااَلك
3
الوحياد فاي
عدد المعاهد الدينية بالمديرية الشمالية لى ثمانية وهو المعإلد النظاامي
منطقة شندي ويقبل ثةثاين طالباا ً سانويا ً وفاي عاام 1954م انتقال المعإلاد لاى مقاره

الجديد بمدرسة النإلر الص رن التي وجففت في نفس العام.4
هَه التطورات في مجال التعليم بمنطقة شندي في الفترة من 1938م وحتاى
عام 1955م ساهمت وبقدر كبير في تلبياة رتباات ُهاالي المنطقاة بتاوفير قادر مان
التعلاايم ألبناااتإلم ،كمااا ُنإلااا زادت ماان ُعااداد مؤسسااات التعلاايم النظااامي فااي مختلااف
المراحاال خاصااة فااي مجااال التعلاايم األولااي للبنااين ،حيااث ارتفااع عاادد مؤسسااات ماان
مدرسااتين فااي عااام 1938م لااى ساات فااي عااام 1955م اثنااان منإلااا بمدينااة شااندي
ومدرسة في كل من كبوشية وقندتو وحو

بانقا والدويمات بنسابة زياادة فاي ُعاداد

الماادارس عاان العااام 1938م قاادرها ثةثماتااة بالماتااة ( )300%األماار الااَي ُدن
 - 1محمد الحسن ُحمد الحفيان ن مرجع ساب ،
 - 2المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 - 3نفس المصدر،
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 - 4نفس المصدر،

 66ـ .75
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بدوره لى ارتفال ُعداد المنتسبين لتلك المدارس من ثةثماتة وعشارون تلمياَا ً فاي
عام 1938م لى تسعماتة وستين تلميَا ً تقريباا ً فاي عاام 1955م.هاَا با ضاافة لاى
ص ا رن تسااتوعب ماتااة
الزيااادة الإلاتلااة التااي تحققاات عباار نشاااء خمااس ماادارس و
وخمس وعشرين تلميَ تقريبا ً .
ُما تعليم البنات األولي فقد ازدادت مؤسسات التعليمية من مدرسة واحدة فاي عاام
1930م لى ثةث مدارس في عام 1955م بزيادة قدرها %200وزيادة ومشابإلة في عدد
المنتساابات لتلااك المدارس.وقااد تمياازت ُيض اا ً الفتاارة ماان 1938م وحتااى عااام 1955م
بظإلااور مؤسسااات التعلاايم النظااامي األوسااط ألول ماارة فااي المنطقااة ،وكااَلك المعاهااد
المتخصصة والتعليم األهلي األوسط ،والجدول التالي يوبين التطورات التي لحقات باالتعليم
النظامي بمراحل المختلفة في منطقة شاندي فاي الفتارة مان العاام  1900وحتاى العاام
1955م.

جدول رقم ()2
المؤسساااات التعليمياااة بمنطقاااة شاااندي وتطورهاااا فاااي الفتااارة مااان  1900ـ
1955م.
1900م ـــ
1937م

1938م ــــ
1947م

1948م ــــ
1955م

مدارس ُولية ص رن

2

2

2

مدارس ُولية للبنين

2

2

2

6

مدارس ُولية للبنات

1

1

1

3

مدارس وسطى للبنين

ــ

2

ــ

2

مدارس وسطى للبنات

ــ

ــ

ــ

ــ

معاهد دينية

ــ

ــ

1

1

معاهد عداد معلمين

ــ

ــ

1

1

المؤسسة التعليمية

المجمول
6

المصدر :التعليم في المديرية الشمالية  ،مكتب التعليم بشندي

ُما فيما يتعلا بأعاداد المادارس التاي قامات فاي منطقاة شاندي ومقارناة ببقياة
ُجاازاء المديريااة الشاامالية ،فماان المؤكااد ُن بقي اة ُجاازاء المديريااة قااد حااازت علااى
نصيب ُكبر مان المادارس َل يمكان مقارنتا بماا حازتا المنطقاة الجنوبياة ،ونساو
على َلك مثاَلً المدارس األولية للبنين التي بلغ عددها في كل المديرية الشمالية فاي
130

عام 1953م خماس وسابعين مدرساة ،1سات مادارس فقاط منإلاا كانات توجاد بمنطقاة
شندي وهَه دَللة على ُن بقية ُجزاء المديرية الشامالية قاد خطات خطاوات واساعة
فااي مجااال ترساايخ ُقاادام التعلاايم النظااامي خاصااة فااي الجاازء الشاامالي ماان المديريااة
الشمالية ،بينما ظلت المنطقة الجنوبية من المديرياة الشامالية بماا فيإلاا منطقاة شاندي
تسير نحو بلو هَه ال اية ببطء شديد في هَه المرحلة .

 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،

.32
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الفصل الرابع

التعليم النظامي في منطقة شندي 1969-1956م

 4ـــ  1مةمح تاريخ التعليم في السودان في الفترة بين العامين  1956ـــ
1969م:
قوبيل نإلاية الخطة التعليمية الثانية التي وضعتإلا وزارة المعارف لتطوير
التعليم في السودان والمنتإلي ُجلإلا في عام 1956م ،دعا الحاكم العام للسودان في
132

نوفمبر 1954م لجنة دولية من تربويين ينتمون للجنسية البريطانية والإلندية
والمصرية با ضافة لى سوداني كأمين عام للجنة لتقصي الحقات وتقديم النصح
سبل صةح وتحسين التعليم الثانوي في البةد  ،وقد
للحكومة السودانية ،حول و
اللجنة التي بدُت ُعمالإلا في فبراير
حصرت الحكومة السودانية اختصا
1955م ،فيما يلي:
( )1النظر في ُسباب هبوط المستون التعليمي في المدارس الثانوية والَي ُدن
بدوره لى قلة ُعداد الطةب الملتحقين بالكلية الجامعية في الخرطوم.
( )2النظر في مساتل التعليم الثانوي عامة.
( )3النظر في العةقات بين المدارس الثانوية المختلفة.
( )4النظر في مناهي المدارس األولية والوسطى وُساليب التدرج من المرحلة
األولية لى الوسطى ،ومن المرحلة الوسطى لى المرحلة الثانوية .
بعد انتإلاء ُعمال اللجنة التي قامت بإجراء تقييم شامل للمدارس الثانوية في
البةد توصلت اللجنة لى ُن ُسباب تدني نسبة النجاح في امتحانات المدارس
الثانوية المؤهلة لةلتحا بالكلية الجامعية في الخرطوم يعود في المقام األول لى:
( )1لجوء المدارس األهلية لى قبول طةب بمجاميع ضعيفة َل تؤهلإلم للتعليم
الثانوي.
( )2اَلضطرابات السياسية .
( )3انعدام اَلستقرار في صفوف ُعضاء هيتة التدريس بالمدارس الثانوية الَين
3
ُبعدت سياسة السودنة عددا ً كبيرا ً منإلم عن مإلنة التدريس .
كَلك جاء في تقرير اللجنة الَي نشر بعد استقةل السودان ُن استخدام الل ة
ا نجليزية كأداة رتيسية للتعليم في المدارس الثانوية ،كان سببا ً رتيسيا ً في تدني نسبة
النجاح بين طةب المدارس الثانوية 4،وَلك ألن الل ة ا نجليزية كأداة للتعليم وكمادة
جبارية كان الرسوب فيإلا في َلك الوقت يوؤدي لى عدم حصول الطالب على شإلادة
 - 1تقارير مصلحية ، 36/4/6
 - 2نفس المصدر،

.164

 - 3نفس المصدر،

.164

 4ـ نفس المصدر،

.164

.164
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مدرسية.وقد رُت اللجنة ُيضا ً ُن هنالك خلةً في التعليم الثانوي بوج عام يتمثل في
األكاديمية المفرطة وحصر التعليم الثانوي في مناهي بَاتإلا بعيدة عن التنول.وقد رُت
اللجنة ُن َلك يوعد خلةً يجب معالجت على وج السرعة عن طري تنويع المناهي
لتشمل عددا ً ومتنوعا ً من المواد التقنية وبالتالي ظإلور شكل من ُشكال المدرسة
الشاملة .

1

عند تقويمإلا للمدارس الثانوية وجدت اللجنة ُيضا ً ُن هنالك عةقات وثيقة
بين التعليم الثانوي والتعليم العالي في السودان من جإلة والمؤسسات الثانوية
والعليا البريطانية كرابطة كمبردج عبر البحار وجامعة لندن من جإلة ُ وخرن،
األمر الَي جعل نظام التعليم السوداني ومرتبطا ً بالنظام البريطاني ،وقد نجم عن
هَا اَلرتباط ُن صارت برامي التعليم والمستويات في المدارس الثانوية السودانية
هي ُيضا ً وم رتبطة بالشروط التي تضعإلا شإلادة كمبردج عبر البحار ،و لى تزايد
اعتماد المدارس الثانوية السودانية على المدرسين البريطانيين ،و لى تأجيل مإلمة
عداد المدرسين السودانيين للمدارس الثانوية السودانية ،و لى عدم اَلعتراف
بالحاجة لى تطوير نظام تعليمي قومي َل في وقت متأخر .

2

في عام 1957م نوشر تقرير اللجنة الَي اشتمل على جملة من التوصيات
رُت اللجنة ُن العمل بإلا سيوشكل دفعة َل بأس بإلا للتعليم في السودان خاصة
التعليم الثانوي ،وقد ُ وجملت تلك التوصيات في اآلتي:
( )1التوسع في القاعدة الإلرمية للتعليم لإلتيان بعدد كافي من التةميَ النوابغ
للمراحل العليا.
( )2ت يير ل ة التعليم من ا نجليزية لى العربية وجعل و
طر

التدريس ُكثر

جاَبية .
( )3نشاء كلية للتربية لتدريب المعلمين .

 - 1تقارير مصلحية، 36/4/6 ،
 - 2ناصر السيد ،مرجع ساب ،
 - 3تقارير مصلحية ، 36/4/6
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.207
.166-122
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3

استجابة لتلك التوصيات عين وزير المعارف زيادة عثمان ُرباب في عام
1957م لجنتين لدراسة المقترحات التي تقدمت بإلا اللجنة ،خاصة فيما يلي ومقترح
ت يير لو ة التعليم لى الل ة العربية في المدارس الثانوية ،و ومقترح نشاء كلية
للتربية في جامعة الخرطوم لتدريب المعلمين ،وتقديم توصيات بشأنإلما ،وقد
ُنجزت كل من اللجنتين عملإلا و تقدمت بتقريرها في ُواتل عام 1958م لوزير
المعارف .

1

في عام 1957م قررت حكومة السودان بأن تتولى وزارة المعارف
مستولية التعليم في البةد بصورة كاملة ،وَلك تمشيا ًًِ مع الخطة التي وضعتإلا
الوزارة في عام 1948م باعتبارها المستولة عن التعليم وتوسع المستقبلي  ،وَلك
بعد جازة ومقترح وزارة المعارف بضم المدارس األهلية ومدارس ا رساليات في
الجنوب للوزارة لضمان استمرار تلك المدارس ورفع مستواها التعليمي.وبناءا ً
على َلك قامت وزارة المعارف بضم المدارس التي قبلت قرار الضم وهي اثنين
وخمسين نإلرا ً من المدارس األهلية الوسطى للبنات والبنين تضم ثمانية َلف
وُربعماتة وثمانين طالبا ً وطالبة ،وعدد سبع ُنإلر من المدارس األهلية الثانوية
بعدد ُلف وماتة وعشرين طالباً ،ليصل مجمول الطةب والطالبات الَين ُصبحوا
تحت مظلة وزارة المعارف في المرحلتين الوسطى والثانوية تسعة َلف وستماتة
3
رفضت الضم ُو لم تطلب فقد كانت تسعة عشر
طالبا ً وطالبة ُ.ما المدارس التي
نإلرا ً من المدارس الوسطى بنين وبنات ،بإلا ثةثة َلف وُربعين طالبا ً وطالبة،
وعدد سبعة ُنإلر من المدارس األهلية الثانوية بعدد ُلف وُربعين طالبا ً وطالبة،

ليصل مجمول الطالبات والطةب الَين ظلوا خارج مظلة وزارة المعارف لى
4
ُربعة ُلف و ثمانين طالبا ً وطالبة .
في  22نوفمبر 1958م عين وزير المعارف زيادة عثمان ُرباب الَي
احتفظ بمنصب كوزير للمعارف في حكومة الفري

.211
 - 1ناصر السيد ،مرجع ساب ،
 - 2محمد عمر بشير ،مرجع ساب .324 ،
 - 3تربية وتعليم .179/21/1/1
 - 4نفس المصدر .
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براهيم عبود ـ الَي قاد انقةبا ً

عسكريا ً على الحكومة الديمقراطية بعد ُقل من عامين على استقةل البةد ـ عين
لجنة من ُحد عشر تربويا ً سودانياً ،بينإلم مدير جامعة الخرطوم ومدير المعارف
وتسعة من كبار رجال التربية في السودان ،برتاسة خبير من اليونسكو هو الدكتور
متى عقراون ،الَي وصل لى السودان لإلَه ال اية في شإلر نوفمبر 1958م  ،وقد
انحصر تكليف اللجنة في اآلتي:
( )1دراسة ُهداف التعليم في السودان وتحديد الوساتل التي يمكن من خةلإلا
تحقي تلك األهداف.
( )2دراسة النظام التعليمي القاتم في مراحل الثةث والنظر فيما َا كان يلبي
احتياجات البةد خاصة المرحلة األولية وفيما َا كانت كافية لتنشتة مواطن صالح
مستعد للحياة ،وُن تقترح اللجنة التعديةت التي ترن ضرورة دخالإلا على النظام
سلما ً تعليميا ً جديدا ً يقوم على ُ وسس جديدة .
الحالي وُن تقترح و
(ُ )3ن تقترح اللجنة خطة للسنوات الخمس القادمة يتم خةلإلا اَلنتقال من السلم
التعليمي الحالي لى السلم التعليمي الجديد بدون حداث اضطرابات في سير
الدراسة بالمدارس ،مع ضرورة النظر ألهمية انتشار التعليم في المرحلة األولية
ليشمل جميع ُبناء الشعب خةل فترة زمنية معقولة وضمن حدود و مكانيات البةد
المادية .

2

بدُت اللجنة عملإلا في 1958/12/10م وقد شإلد السيد زيادة عثمان ُرباب
وزير المعارف الجلسة اَلفتتاحية ألعمالإلا وُلقى كلمةً ُثار فيإلا ضافة لى التكليف
المناط باللجنة ثةث قضايا ُ وخرن كانت مصدر اهتمام بوزارت وهي:
 -1ت يير السلم التعليمي القاتم من هيتة  4+4+4لى سلم تعليمي جديد يتضمن
تمديد سنوات المرحلة األولى مان التعلايم لاى سات سانوات و ل ااء المرحلاة
الوسااطى واسااتبدالإلا بمدرسااة ثانويااة ماان ساات ساانوات .وقااد عل ال الااوزير
رؤيتا هااَه فااي كلمتا بااأن فتاارة الدراسااة فااي المدرسااة األوليااة وهااي ُربااع
سانوات تعتباار قصايرة جاادا ً لتااؤدي فاي نإلايتإلااا لااى رساال التلميااَ لمواجإلاة
ُعباء الحياة في سن مبكرة جدا ً .
 - 1ناصر السيد  ،مرجع ساب ،
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 -2تعليم البدو الرحل.
 -3ضمان وحدة السودان شمال وجنوب واستخدام الل ة العربية لضمانإلا.
 -4النظر لمنإلجي التربية ا سةمية والبدنية كوسيلة لبناء األخة عند التةميَ .
بعااد سااتة ُشااإلر ماان العماال الاادءوب تقاادمت لجنااة عقااراون بتقريرهااا لااوزير
المعاااارف فاااي  4يونياااو 1959م ،وقاااد احتاااون التقريااار علاااى رؤياااة اللجناااة حاااول
المواضيع التي وكلفت بدراستإلا خاصة ُهداف التعليم في الساودان والنظاام التعليماي
القاتم في مراحل الثةث ،كما ُوضحت اللجنة رُيإلا في المدارس األولية الصا رن
وَكرت في تقريرها ُنإلا تير َات جدون ،فاي الوقات الاَي امتادحت فيا المدرساة
األولية والمدرسة الثانوية ولم تقطع برُي حول المدرسة الوسطى .
التصور الَي وضعت اللجنة للسلم التعليماي الجدياد كاان هاو ُهام ماا تقادمت
ب لجنة عقراوي لوزارة المعارف ،وقد تضمن مرحلتين رتيسايتين ابتداتياة وثانوياة
في سنوات ست لكل ،على ُن تكون المرحلة اَلبتداتية مشتركة للجميع يتفرل السالم
بعاادها لااى اتجاااهين عااام ومإلنااي ،ينقساام كاال منإلماا باادوره لااى حلقتااين ،فتااأتي بعااد
المرحلة اَلبتداتية ثةث سنوات من الثانوية العامة ،تلح بإلاا ثاةث سانوات ُ وخارن
من الثانوية العامة العليا ،و الشيء نفس مع الفرل المإلناي فتاأتي ثاةث سانوات مان
المإلنية العامة بعد المرحلة اَلبتداتية ثم تلح بإلاا ثاةث سانوات ُخارن مان المإلنياة
2
العليا على هيتة . 3+3+6
بعد عام من تقرير لجنة عقراون دعت وزارة المعارف خبيار ترباوي خار
هااو الاادكتور عبااد الحميااد كاااظم ،لتقااويم تقرياار لجنااة عقااراون و بااداء الاارُي حااول
التوصيات التي جاءت في تقريرها ،وبعد ُن اطلع الدكتور عباد الحمياد كااظم علاى
حيثيات التقرير تقدم هو اآلخار بتقريار لاوزير المعاارف فاي سابتمبر 1960م .وقاد
جاء تقرير الدكتور عبد الحميد كااظم مختلفاا ً عان تقريار لجناة عقاراوي فاي ُهام ماا
اقترحت اللجنة من توصيات وهو ت يير السلم التعليمي مان  4+4+4لاى ،3+3+6
وقااد ُوصااى الاادكتور عبااد الحميااد كاااظم فااي تقريااره با بقاااء علااى الساالم التعليمااي
 - 1ناصر السيد.مرجع ساب ،
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المعمول با ماع تعاديل طفياف هاو ُن توادمي المرحلتاان األوليتاان منا ُ ،ي المرحلاة
الوسااطى فااي مرحلااة واحاادة ،تلح ا بإلمااا فااي الساانوات األربااع األخياارة
األولي اة و و
المرحلة الثالثة ،تكون فيإلا المرحلة الثانياة بمثاباة مرحلاة عدادياة لادخول الجامعاة،
وبَلك يكون شكل السالم التعليماي ال ومقتارح بواساطة الادكتور عباد الحمياد كااظم هاو
 4+8وفيما عدا َلك فقد اتف 1عبد الحميد كااظم ماع لجناة عقاراون حاول مساتويات
الماادارس الص ا رن ،ولكن ا ُشااار لااى ُن ا ُكثاار ماايةً لااى رفااع مسااتون المدرسااة
األولية الص رن لى مستون المدرسة األولية .

2

فااي عااام 1961م قاادم الساايد زيااادة عثمااان ُرباااب وزياار المعااارف تقرياارا ً

لحكومااة الفري ا بااراهيم عبااود ضاامن في ا السياسااة التعليميااة الجدياادة التااي ينااوي
تباعإلا ،وَلك استنادا ً على ما جاء فاي تقرياري عقاراون وعباد الحمياد كااظم ،وقاد
طالاب الااوزير الحكومااة علااى العماال بمااا ساايأتي فااي تقريااره والنظاار ليا باعتباااره
السياسة ال ومستقبلية لوزارة المعارف.وعلى الرتم من ُن الوزير قد استند في وخطتا
الجديدة للوزارة على تقرير لجنة عقراونَ ،ل ُن قد خالف رؤية اللجنة فيما يتعلا
سالما ً تعليمياا ً وم ااايرا ً لمااا جاااء فااي تقريااري لجنااة
بالساالم التعليمااي المقتاارح ،فاااقترح و
عقراون والادكتور عباد الحمياد كااظم ،يتكاون مان ثاةث مراحال .4+4+6علاى ُن
السياسة الجديدة للسيد زيادة عثمان ُرباب بما فيإلا مسألة السالم التعليماي فاي الابةد
والتااي ُخااَت حياازا ً كبياارا ً ماان اهتماماا  ،و
طوياات مؤقتااا ً فااي عااام 1962م نتيجااة
لم ادرت لمقعده في وزارة المعاارف فاي ناوفمبر 1962م ،ثار تعاديل وزاري قااده
لى وزارة األش ال وجاء باللواء محمد طلعت فريد لى وزارة المعارف.
ومنَ ُن ُصبح اللواء محمد طلعات فرياد الرجال األول فاي وزارة المعاارف،
باراهيم عباود قاد ُولتإلااا

انصارف بكلياتا لةهتماام بمساألة يبادو ُن حكومااة الفريا
اهتماما ً كبيرا ً لَلك كلفت بإلا الرجل الثاني في النظام ،وهي مسألة التوساع التعليماي
وعلى ُساس السلم التعليمي القديم ،ووفقا ً لمتطلبات الخطة اَلقتصادية واَلجتماعياة
التي وضعتإلا حكومة عبود.لَلك عندما جلس السيد محمد طلعت فرياد علاى كرساي
وزارة المعااارف ،لاام يكاان الساالم التعليمااي وَل التعلاايم الثااانوي و صااةح هااو الإلاام
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الوحيد للوزارة في تلك الفترة ،والتي كان يشاعر خةلإلاا القااتمون علاى ُمار وزارة
المعااارف بااأن مراحاال التعلاايم األخاارن بحاجااة لااى ش ايء ماان عااادة التنظاايم الااَي
يواكب مشروعات وخطط الحكومة للتنمية البشرية واَلقتصادية في البةد .
في عام 1962م ووضعت وزارة المعارف وخطة عشرية للتعليم فاي الساودان
في جمياع مراحلا 2ساعت لتحقيا عادد مان األهاداف الضارورية للساير باالتعليم فاي
طري التطور بما يواكب التنمياة التاي كانات ترماي لإلاا الدولاة ،وقاد َحصارت هاَه
الخطة العشرية في مجال التعليم ُهدافإلا في التالي:
ُ -1ن يصبح التعليم األولي للبنين شامةً و لزاميا ً خةل فترة خمساة وعشارون
سنة قادمة ،وُن ترتفع سنوات التعليم األولي من ستة لاى ثماان سانوات وَل
يتوق اف عنااد الساانوات األربااع المعإلااودة علااى ُن يشاامل  %50ماان البنااين

و %25من البنات بنإلاية الخطة.

 -2ترفيع المدارس الص رن الحالية في الشمال والجنوب لى مستون المدارس
األولية.
 -3فتح مدارس ُولية جديدة ترفع من نسابة انتسااب البناين للنظاام التعليماي لاى
 %65والبنات لى .%40

 -4فاااتح مااادارس وساااطى جديااادة ترفاااع نسااابة الملتحقاااين بالمااادارس الوساااطى
الحكومية واألهلية من الَين يجلسون َلمتحانات الدخول للمادارس الوساطى
ماان 7ر %27لااى  %50بالنساابة للبنااين وماان  %25لااى  %35بالنساابة
للبنات.
 -5فتح مدارس ثانوية جديدة ترفع نسبة القبول في المدارس الثانوية لاى %60
من الجالسين َلمتحانات الادخول للمادارس الثانوياة مان البناين والبناات بادَلً
عن النسبة الحالية وهي 9ر %49للبنين و8ر %44للبنات.
 -6تنويااع الماادارس الثانويااة لتواكااب سياسااة الااوزارة الراميااة لااى التوسااع ف اي
التعليم الفني والمإلني ليسير جنبا ً لى جنب مع التعليم األكاديمي.
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 -7التوسااع فااي زيااادة وتاادريب المعلمااين ل ومقابلااة ومتطلبااات التوساع والزيااادة فااي
ُعداد المدارس في وكل المراحل و عطاء دور ُكبار لمعاهاد التربياة فاي هاَا
الشأن مع األخَ في اَلعتبار ا هدار والتسرب وسط المعلمين بسابب الوفااة
ُو اَلستقالة ُو المر

.

1

ولمقابلاااة متطلباااات مشاااروعات التوساااع هاااَه شااارعت الحكوماااة فاااي عاااداد
العنصر البشري الَي ساتقع علاى عاتقا مإلماة تنفياَ تلاك المشاروعات ،فقامات فاي
عااام 1961م بافتتاااح معإلااد المعلمااين العااالي عااداد معلمااي المرحلااة الثانويااة ماان
حاااملي الشااإلادة السااودانية الااَين يلتحقااون با للدراسااة لماادة ُربااع ساانوات ،يمنحااون
بعدها دبلوم التربية الَي ياؤهلإلم للعمال كأسااتَة فاي المادارس الثانوياة ،وقاد تطاور
هَا المعإلد فيما بعد حيث تم ضم لجامعة الخرطوم في عام 1974م  ،ليصبح نواة
ألول كلية للتربية في السودان .هَا بجانب ما تمخا

2عان السياساات تيار ال ومعلناة

لوزارة المعارف والمتمثلة في ومضاعفة ُعداد المقبولين في معاهد عداد المعلماين،
وَلك ب ر تأهيل العدد الكاافي مان المعلماين لمادارس الرفاع وا نشااء وفقاا ً لإلاَه
الخطة .
التوسع الَي شإلده التعليم في الساودان مناَ مطلاع الساتينيات والاَي ازدادت
وتيرتااا فاااي عاااامي 1962م و1963م ،لعاااب دورا ً حاساااما ً فاااي ا طاحاااة باااالحكم
العسكري األول في ُكتوبر 1964م ،وَلك نتيجاة لتزاياد ُعاداد الطالباات والطاةب
بالمراحل المختلفة ،ولتزايد ُعداد الخريجين الَين التحقاوا بالخدماة المدنياة ،ولعباوا
دورا ً في سقاط النظام من خةل حركات التظاهر والعصيان المدني التاي ُدت لاى
سااقوط فااي ُكتااوبر 1964م .وقااد ُدن َلااك لااى ُن تنظاار الحكومااة التااي خلفاات
النظام الساب بجدية في كثيار مان ا صاةحات ال ومرتقباة فاي التعلايم مناَ زمان بعياد
كان ُهمإلا على ا طة النظر في مسألة استخدام الل ة العربية كل اة للتادريس فاي
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 ، 10نقاةً عاان

1
الدراساي 67ـا 1968م ،وقاد كانات ضاربة
المدارس الثانوية وهو ما تام فاي العاام

البداية تعريب مادة التاريخ على ُن يتم التعريب بعاد َلاك علاى مراحال تنتإلاي فاي
عااام 1970م ،وقااد ُ وسااندت هااَه المإلمااة لمعإلااد المعلمااين العااالي  ،وكااان ماان بااين
المشكةت التي هدفت عملية التعريب لى معالجتإلا مشكلة دماي التعلايم الاديني فاي
النظااام التعليمااي الااَي كااان يوسااتخدم الل ااة ا نجليزيااة كااأداة للتاادريس ،بينمااا كااان
التاادريس فااي المعاهااد الدينيااة يجااري بالل ااة العربيااة منااَ بادايتإلا.ومن المفيااد وهنااا ُن
نشااير لااى ُن سياسااة تعريااب التعلاايم الثااانوي كاناات قااد تزامناات مااع سياسااة جدياادة
انتإلجتإلاااا وزارة التربياااة والتعلااايم ،فرضاااتإلا الضااا وط الشاااعبية والسياساااية علاااى
الحكومة الديمقراطية في العام 1966م َُل وهى مجانية التعليم الثانوي التاي ُ وعلنات
في العام 1967م .

3

في عام 1965م تقدم السيد بادوي مصاطفى وزيار التربياة والتعلايم بتوصاية
لمجلس الوزراء يقترح فيإلاا نشااء مجلاس للتعلايم األهلاي فاي الابةد يضاطلع بمإلاام
مساعدة الوزارة في مجال التوسع التعليمي ،الَي كان ُحد ُهم ُهاداف الاوزارة فاي
تلك الفترة وقد حدد الوزير ُهداف َلك المجلس في:
 /1المساااعدة فااي التوسااع التعليمااي المنشااود ورعايااة المؤسسااات التعليميااة تياار
الحكومية.
 /2استنإلا

الإلمم لتوفير المال الةزم للتوسع في التعليم تير الحكومي .

 /3المشاااركة فااي معالجااة المشاااكل التااي تواجا وزارة التربيااة فااي شااتون التعلاايم
تير الحكومي.
 /4شراك المواطنين في نشر التعليم وترس روح المسؤولية الوطنية فيإلم .
وفي  7يونياو 1965م وافا مجلاس الاوزراء علاى قياام المجلاس فاي قاراره
4
تأسسااات فيااا جامعاااة ُمااادرمان
رقااام ( )387لسااانة 1965م فاااي نفاااس العاااام الاااَي
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2

ا سةمية التي تعود جَورها لى العاام 1912م عنادما بادُت بمعإلاد علماي اكتملات
ُقسام الثةثة في عام 1924م ثم تطور في عام 1963م لاى كلياة جامعياة ثام لاى
جامعة ُمدرمان ا سةمية في عام 1965م والتي شكل قيامإلا في َلك العام ضاافة
حقيقية للتعليم العالي في البةد بجانب جامعتي الخرطاوم والقااهرة فارل الخرطاوم
.
عقاااد اجتماااال باااين وزارة التربياااة والتعلااايم ووزارة المالياااة
فاااي عاااام 1966م و
واَلقتصاااد لبحااث وخطااة للتوسااع التعليمااي ورفااع الماادارس الص ا رن لااى ُولي اة ،ف اي
محاولة لةستجابة للرتبة الشعبية والسير بالتوساع التعليماي قوادما ً علاى الارتم مان شاح
الموارد المالية التي تمكن من نجاز مثل هَا المشرول الضخم والمكلافَ ،ل سايما فيماا
يتعلا بالمبااني والمعادات والمرتباات وخةفا  ،بعاد ُخاَ ورد خاارج اَلجتماال بتوصااية
مفادها حتمية تكاتف الجإلد الشعبي مع الجإلد الرسمي نجاح َلك المشرول وَلاك باأن
يقاااوم المواطناااون ببنااااء المااادارس وُن تتاااولى الحكوماااة تزويااادها باااالمعلمين والكتاااب
وا شاااراف الفناااي وا داري ،علاااى ُن يراعاااى فاااي مشااارول التوساااع ُن يشااامل كافاااة
المراحل التعليمية حتى َل يختل السلم التعليمي في البةد ،وعلاى ضاوء هاَه الموجإلاات
خرج اَلجتمال بالقرارات اآلتية:
 /1رفع المدارس الص رن التي يكمل المواطنين مبانيإلا فورا ً .
 /2ضم المدارس األولية التي يقوم ببناتإلا المواطنين بعاد ُخاَ التصادي مان
وزارة التربية والتعليم.
 /3ضم كل المدارس األولية واألهلية للوزارة.
 /4القيام بتدريب ومعلمي المدارس الص رن .
مشروعات التوسع التعليمي تلك ضافة للمجإلاودات الجباارة التاي باَلت فاي
مجال التعليم منَ اَلستقةل وحتى العام 1967م ،ترتب عليإلا زيادة هاتلاة فاي عادد
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المدارس األولية والوسطى والثانوية ومقارناة بفتارة ماا قبال اَلساتقةل ،وقاد وصالت
هَه الزيادة في بع

األحيان لى سبعة ُضعاف ،خاصة في المدارس األولية.

علااى الاارتم ماان ُن النتاااتي التااي تحققاات لمشاارول التوسااع التعليمااي للعااام
1966م ـ1967م كاناااات ممتااااازة لل ايااااة وُدت لاااى حاااادوث زيااااادة ومقاااادرة فااااي
المؤسسات التعليمية في مراحلإلا المختلفة فاي الابةدَ ،ل ُن هاَا المشارول لام يفلاح
تماما ً في القضاء على ما اصطلح علي ازدواجية التعليم األولاي المتمثلاة فاي وجاود
المدارس األولياة الصا رن جنباا ً لاى جناب ماع المادارس األولياة فاي نفاس الوقات،
األمر الَي ُجبر وزارة التربية والتعليم علاى وضاع وخطاة جديادة للتوساع فاي العاام
1966ـ 1967م كاان هادفإلا األول نإلااء اَلزدواجياة فاي التعلايم األولاى والاتخل
نإلاتي اا ً ماان الماادارس األوليااة الص ا رن وَلااك عاان طري ا اسااتكمال رفااع الماادارس
األولية الص رن ال ومتبقية في البةد لى مادارس ُولياة و نشااء مادارس ُولياة جديادة
في المناط التي تفتقر لمثل هَا النول من المؤسسات التعليمية.

 4ـــ  2التعليم األولي في منطقة شندي  1956ـــ 1969م:
عماار الحكاام الثناااتي للسااودان ،ومنااَ ُن ُصاابحت
فااي الساانوات األخياارة ماان و
وزارة المعااارف فااي العااام 1948م ت و ادار بأياادي سااودانية ،قاماات الااوزارة بوضااع
ال وخطط والبرامي التي تلبي تطلعات الشعب السوداني ال ومنادية بنشر التعلايم وتوساع
1
عمر َلك النظام اَلساتعماري و فاي
في مراحل المختلفة .وفي الشإلور األخيرة
من و

عام 1955م شإلدت منطقة شاندي توساعا ً تيار مسابو فاي مجاال التعلايم األولاي و
األص ر تميز بالسرعة واَلنتشار الج رافي الواسع والمتوازن في المنطقة بأكملإلا،
حامةً فاي ركابا المؤسساات التعليمياة الحديثاة ـ وألول مارة ـ لاى منااط العارب
الرحل الواقعة على األطاراف الشارقية مان منطقاة شاندي وال ومتاخماة لحادود منطقاة
البطانااة ،و لااى بع ا

القوارن الواقعااة لااى الجنااوب ماان قريااة قناادتو جنااوب شااندي،

والتااي لاام تشااإلد قيااام ُي مؤسسااة تعليميااة حتااى نإلايااة عقااد األربعينيااات ماان القاارن
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الماضي عندما ُنشتت مدرسة البسابير الص رن ،وحجر العسل الصا ري فاي عاام
1949م .

1

كَلك امتد تأثير َلاك التوساع التعليماي فاي تلاك الحقباة ليشامل بعا

القوارن

الواقعة لى الجنوب من مدينة شندي ،التي كانت تعتمد في الساب علاى المؤسساات
التعليمية الموجودة بمدينة شندي لتوفير التعليم األولي ألبناتإلا ،فقامت مدارس ُولياة
2
المؤسساات
رن قنادتو وحاو بانقاا والفجيجاة والادويمات .هاَا با ضاافة لاى
في قو َ
التعليميااة التااي ُ ونش اتت بالمنطقااة قباال العااام 1948م ،ليرتفااع بااَلك عاادد الماادارس

األوليااة والص ا رن بالنساابة للبنااين فااي المنطقااة حتااى عااام 1955م لااى اثنااا عشاار
ص ا رن ،ثمانيااة منإلااا ُ ونشااتت بعااد العااام 1948م فااي قوارن
مدرسااة ُوليااة ومدرسااة و
بانقا ُم علي الفجيجة والدويمات وديم القراي وحجر العسال والبساابير وتمياد

حو

حاج الطاهر وتميد النافعاب بنسبة زيادة قدرها ماتتاان فاي الماتاةُ ،ي ُن المادارس
التااي ُ ونشااتت فااي منطقااة شااندي بعااد العااام 1948م تساااوي ضااعف الماادارس التااي
ُ ونشااتت بالمنطقااة قباال َلااك العااام فااي شااارة لااى ُن التعلاايم ومنااَ ُن صااار ُمااره
بأيدي السودانيين ،صار يةماس تطلعاات المجتمعاات الساودانية فاي المادن والقارن
واألرياف التي لم تكن قد نالت حظا ً من اهتماام ا نجليز.والجادول التاالي يباين عادد
المدارس األولية والص رن للبنين بمنطقة شندي حتى العام 1955م.

جدول رقم ()3
مدارس البنين األولية والص رن بمنطقة شندي حتى العام 1955م.
اسم المدرسة

م

النول

تاريخ التأسيس

1

شندي الشمالية

ُولية

1912م

ُول مدرسة ُولية للبنين بالمنطقة

2

شندي الجنوبية

ُولية

1942م

وحولت في عام 1955م لمعإلد التربية شندي

ُولية

1951م

جنوب مدينة شندي

ُولية

1947م

جنوب مدينة شندي بدُت ص رن ثم

3

حو

4

قندتو

بانقا

مةحظات
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5

كبوشية

ُولية

1937م

شمال شندي

6

ُم علي

ُولية

1955م

شمال شندي

7

الفجيجة والدويمات

ص رن

1952م

جنوب شندي رفعت ألولية في عام 1963م

8

ديم القراي

ص رن

1954م

شمال شندي ورفعت ألولية في عام 1963م

9

حجر العسل

ص رن

1949م

جنوب شندي رفعت ألولية في عام 1955م

10

البسابير

ص رن

1949م

بدُت ص رن ثم ُولية في عام 1963م

11

تميد حاج الطاهر

ص رن

1951م

ورفعت ألولية في عام 1963م

12

تميد النافعاب

ص رن

1949م

ورفعت ألولية في عام 1963م

المصدر/1 :تربية وتعليم ، 12/3/7

 /2 * 7محمد الحسن الحفيان *  /3سجةت مكتب التعليم شندي

ُما فيما يتعل بتعليم البنات األولي في منطقة شاندي فقاد شاإلدت الفتارة مان
عام 1948م وحتى العام 1955م عادة فتح مدرسة شندي اَلولية للبنات في عاام
1949م  ،و نشاء مدرسة للبنات 1وألول مرة بالمنطقاة الواقعاة جناوب مديناة شاندي
في قرية قندتو في عام 1955م  ،با ضافة لى مدرسة 2كبوشية األولية للبنات التاي
تأسست في عام 1942م ،ليرتفع بَلك عدد مدارس البنات فاي منطقاة شاندي حتاى
العااام 1955م ،لااى ُربااع ماادارس ُوليااة للبناااات مدرسااة واحاادة فقااط ماان هاااَه
المدارس األربع تام نشااتإلا قبال العاام 1948م بينماا تام انشااء المادارس األ وخارن
بعااد العااام 1948م ُي ُن حااوالي %60ماان ماادارس البنااات األوليااة بمدينااة شااندي
حتااااااى العااااااام 1955م تاااااام نشاااااااتإلا فااااااي الفتاااااارة ماااااان 1948م وحتااااااى العااااااام
1955م.والمةحااظ هنااا ُن منطقااة شااندي وحتااى العااام 1955م لاام تشااإلد قيااام ُي
صا رن للبناات بالمنطقة.والجادول ُدنااه يباين مادارس البناات األولياة
مدرسة ُولية و
بمنطقة شندي حتى العام 1955م .

جدول رقم ()4
مدارس البنات األولية بمنطقة شندي حتى العام 1955م
م

اسم المدرسة

النول

تاريخ التأسيس
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مةحظات

ُتلقت في عام 1935

1

شندي الشمالية بنات

ُولية

1930م

2

شندي الجنوبية بنات

ُولية

1949م

3

كبوشية األولية بنات

ُولية

1944م

ُول مدرسة بنات شمال شندي

4

قندتو بنات

ُولية

1955م

ُول مدرسة بنات جنوب شندي

5

معإلد التربية شندي

ُولية

1955م

مشتركة بنين وبنات

المصدر/1 :سجةت مكتب التعليم شندي *  /2التعليم بالمديرية الشمالية *  /3محمد الحسن ُحمد الحفيان

تمي زت الفترة ال وم متدة من استقةل السودان عام  1956م وحتى تااريخ
قيااام الحكاام العسااكري الثاااني فااي الاابةد عااام  1969م بجملااة ماان المت ياارات
السياسية وا دارية تمثلت في تعاقب األنظمة السياسية التي حكمت البةد عقب
اَلسااتقةل ،وهااي حقباااة الديمقراطيااة األولاااى حتااى العاااام  1958م ،ثاام الحكااام
العسكري األول حتى العام  1964م ،ثم الديمقراطية الثانية حتى العاام 1969م
تاريخ بداية الحكم العسكري الثااني للبةد.وقاد ُثارت تلاك المت يارات السياساية
التي مر ت بإلاا الابةد علاى مجمال األوضاال فاي الابةد بصاورة عاماة تيار ُن
تأثيرها على التعليم والنظام التعليمي فاي الابةد كاان ُكثار وضاوحا ً ،فيماا يلاي
الزيادة والتوسع في الوحدات التعليمية وُقل حدة من الناحية ا دارياة حياث لام
تتااااأثر وزارة المعااااارف بااااالت يير السياسااااي الااااَي حاااادث فااااي الاااابةد فااااي
 /17ناااوفمبر1958/م واحاااتفظ السااايد زياااادة عثماااان ُربااااب وزيااارا ً للمعاااارف
1
الوزارة السيد محمد طلعت فرياد
بمنصب حتى عام 1962م ثم خلف في مقعد

فااي العااام  1962م ،ثاام جاااءت حقبااة الديمقراطيااة الثانيااة بكاال ماان الساايد حساان
عو

والسيد بدوي مصطفى على رُس وزارة التربية والتعليم .
لمناقشة التطورات التي لحقت بالتعليم األولي في منطقة شندي فاي الفتارة

الممتاادة ماان 1956م وحتااى عااام 1969م ،والوقااوف علااى التااأثيرات التااي خلفتإلااا

 - 1ناصر السيد  ،مرجع ساب ،
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األنظمة السياسية ال ومتعاقبة على التعليم في المنطقة فمان المفياد ُن نوقسام تلاك الفتارة
وفقا ً للسمات المميزة لكل منإلا وهي كالتالي:
ُ /الفترة الممتدة من عام 1956م وحتى عام 1962م وهي الفترة التي عمل فيإلا
السيد زيادة عثمان ُرباب وزيرا ً للمعارف.
ب /الفترة الممتدة من 1962م وحتاى عاام 1964م وهاي الفتارة التاي عمال فيإلاا
اللواء طلعت محمد فريد وزيرا ً للتربة والتعليم.
ج /الفترة الممتدة من 1965م وحتى 1969م وهي فترة الديمقراطية الثانية.

 4ـــ  2ـــ  1التعليم األولي في منطقة شندي  1956ـــ 1962م:
شاااإلدت السااانوات الممتااادة مااان العاااام  1956م والعاااام  1962م حقبتاااين
سياسااايتين مختلفتاااين فاااي الااابةد ،هماااا حكوماااة الديمقراطياااة األولاااي والحكااام
العسااكري األول ،وقااد تمياازت تلااك الفتاارة بتااولي الساايد زيااادة عثمااان ُرباااب
وزارة المعارف والتي امتدت فترة عمل فيإلا حتى العام  1962م.وعلى الارتم
من ُن السيد زيادة عثمان ُرباب قد ُظإلر اهتماما ً كبيرا ً بإصةح ُحوال التعليم
الثانوي وبأمر السلم التعليمي وتوحيد نظم التعليم في الشمال والجناوبَ ،ل ُن
اهتماما بمشااروعات التوسا ع التعليمااي لام تكاان بانفس القاادر مان الحماااس ربمااا
بسبب ارتباطإلا الشديد ب ا مكانيات المالية للدولة ،لَلك لام تشاإلد منطقاة شاندي
بالنسبة للتعليم األولي في تلاك الفتارة ساون قياام مدرساة ُولياة واحادة مختلطاة
هي مدرسة القيادة الشمالية المشتركة األولية ،التي تأسست في العاام الدراساي
( 1958ـ 1959م) ب ر

ض باط صف وجنود القيادة
ض باط و و
استيعاب ُبناء  1و

الشاامالية بشااندي ،وَل نسااتبعد هنااا ُن يكااون قيااام هااَه المدرسااة ثماارة لحاااح
ضااا باط قياااادة الفرقاااة الثالثاااة بشاااندي مااان زماااةء قاااادة انقاااةب  17ناااوفمبر
و
 1958م.كااَلك يجااب ُن نشااير هنااا لااى ُن منطقااة شااندي كاناات قااد نالاات عنااد
اساااتقةل الااابةد فاااي ينااااير  1956م مدرساااتين ُوليتاااين للبناااين هماااا مدرساااة
اَلستقةل بمدينة شندي و مدرسة بانقا األولية بقرية ود بانقا جنوب شندي .
 - 1سجةت مكتب التعليم بشندي 2009 ،م.
 - 2مقابلة مع األستاَ عباس حسينُ ،ستاَ مؤسس بالمدرسة بمنزل بشندي في 2010/10/26م.
147

بااالنظر لااى تلااك التطااورات المتمثلااة فااي قيااام ثااةث ماادارس ُولي اة بمنطقااة
شاندي فااي الفتاارة ماان 1956م وحتااى 1962م ،نةحااظ ُن مدينااة شااندي قااد ظفاارت
بمدرسااتين ماان هااَه الماادارس الااثةث فأصاابح بااَلك عاادد الماادارس األوليااة بمدينااة
شندي خمس مدارس من جملة تساع مادارس ُولياة بالمنطقاةُ ،ي ُن نسابة %55.5
ماان ماادارس البنااين األوليااة بالمنطقااة كاناات توجااد بمدينااة شااندي ممااا يشااير لااى ُن
القورن المحيطة بمدينة شندي وقورن المنطقة ككل لم تتحلل بع ود من الإليمنة التعليمياة
التي ظلت تمارسإلا مدينة شندي حتى َلك الوقتُ.ما المدرسة الثالثاة فقاد قامات فاي
قرية بانقا جنوب مدينة شندي وهاي مدرساة داخلياة ـ كمدرساة اَلساتقةل بشاندي ـ
تستوعب ُبناء المنطقة الممتادة ممان قرياة بانقاا لاى حجار العسال ،والقارن الواقعاة
لى الشمال من قرية بانقا وبعا

ُبنااء العارب الرحال فاي النقعاة وقارن الساةفيب

وبانقا القبة والسلمة وتيرها .

1

ص رن بمنطقة شندي لى
في العام 1962م ارتفع عدد المدارس األولية وال و
خمسة عشر مدرسة ،تسع مدارس منإلا ُولية تمثل نسبة 19ر %7من جملة
المدارس األولية للبنين بالمديرية الشمالية2كانت توجد منإلا بمدينة شندي نسبة
5ر%55من جملة المدارس بالمنطقة وهي نسبة تعادل 9ر %3من جملة مدارس
البنين بالمديرية الشمالية بأكملإلا ،مما يشير لى ُن مدينة شندي ومقارنة ببقية ُجزاء
المنطقة قد بل ت مراحل ومتقدمة في مجال تعليم البنين األولي وُصبح من
الضرورة بمكان النظر للمناط األخرن التي تعاني من التخلف في هَا المجال،
حتى يكون هنالك نول من العدالة اَلجتماعية.
هَه الفجوة التعليمية التي كانت ت وعاني منإلا بع

الق ورن الص يرة

والناتية عن مدينة شنديَ ،ج َر َ
ت محاوَلت عديدة لسدهاُ ،همإلا محاوَلت
المجلس الريفي لمنطقة شندن الَي ُ ولقيت على عاتقة وم إلمة رعاية التعليم
3
مدارس ُولية
األولي األص ر ُو التعليم تحت الدرجة  ،وهو عبارة عن

 - 1نفس المصدر.
 2ـ تقارير مصلحية ، 34/3/6
 - 3متنوعات ،121/8/1
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ص رن تتكون من ثةثة فصول تتبع داريا ً للمديريات وتتولى المجالس الريفية
ا شراف عليإلا ،وَل تحتاج في قيامإلا لى تصدي

من وزارة المعارف ،وقد

كان هَا النول من المدارس ي وقام في القرن ال ص يرة التي لم يكن بإمكانإلا ُن
ت َي مدارس ُولية مكتملة سنويا ً بالتةميَ حتى َل يحرم ُبناتإلا من التعليم،
ولتحقي هدف خر ُيضا ً هو تقلي

النفقات الحكومية في مجال التعليم ،وبإلَا

فقد كانت المدارس الص رن تحق لوزارة المعارف هدفين اثنين هما:
 -1يجاد نول من التعليم في القورن التي لم يكن بإمكانإلا ت َية مدارس ُولية
كاملة سنويا ً .
 -2تقليل تكلفة تعليم المتفوقين من المدارس الص رن

كمال تعليمإلم في

مدارس ُولية مكتملة بإلا داخليات في كبوشية ُو العالياب ُو بانقا
بالنسبة للمدارس الص رن في منطقة شندي .
بدُ التعليم األولي األص ر في المديرية الشمالية في عام 1936م  ،تير ُن
ما نسمي التعليم األص ر قد بدُ في مدينة شندي منَ منتصف عشرينيات القرن
الماضي ،بما كان يوعرف بمدرسة السواري ،ومدرسة ُبو الدهب التي تحولت فيما
ص رن بمدينة شندي وظلت تعمل لى ُن تم تجفيفإلا في عام
بعد لى مدرسة و
1954م ،وت و َعد مدرسة ُبو الدهب هَه من ُواتل المدارس الص رن بمنطقة شندي
ثم لحقت بإلا بعد َلك مجموعة من المدارس الص رن ،حتى بلغ تعدادها في عام
ص رن بيانإلا كالتالي .
1955م ثماني مدارس و

جدول رقم ()5
المدارس الص رن للبنين بمنطقة شندي حتى العام 1955م.
م
1

اسم المدرسة
ُبو الدهب

تاريخ

مةحظات

التأسيس
1937م

وجففت في عام 1954م وكان اسمإلا مدرسة النإلر. .الص رن

- 1التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،

.35
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1

2

قندتو

1943م

3

الفجيجة والدويمات

1952م

4

ديم القراي

1954م

5

حجر العسل

1949م

6

البسابير

1949م

7

تميد النافعاب

1949م

8

تميد حاج الطاهر

1951م

ص رن ثم نصفية ثم ُولية في عام 1947م.
بدُت و

المصدر :سجةت مكتب التعليم شندي

وبعد تجفيف مدرسة ُبو الدهب الص رن وتحويل مدرسة قندتو النصفية
لى مدرسة ُولية ومكتملةُ ،صبح تعداد المدارس الص رن للبنين بمنطقة شندي
حتى عام 1955م تسع مدارس ُولية ص رن.
في الفترة من 1956م وحتى 1962م قامت بمنطقة شندي ثةث مدارس
ص رن للبنين في كل من قرية المسيكتاب العشرة في عام 1956م ،وقرية
ُولية و
الحفيان جنوب شندن في عام 1958م ،وقرية التراجمة شمال شندي في عام
1958م  ،والمةحظ هنا ُن هَه1المدارس ـ باستثناء مدرسة النإلر الص رن التي
وجففت في عام 1954م لعدم حاجة المدينة ليإلا بسبب كثرة المدارس األولية
المكتملة فيإلا ـ قامت خارج مدينة شندي لى الشمال والجنوب منإلا .
فيما يتعل

بتعليم البنات األولي في منطقة شندي في الفترة من
ُن تعليم البنات األو لي في

 1956م وحتى  1962م ،فقد رُينا في الساب
الشيء في العام  1930م ،وم قارنة
منطقة شندي قد جاء متأخر ا ً بع
بتعليم البنين األولي في المنطقة والَي بدُ في عام  1912م ،وقد ُرجعنا

السبب في َلك لى طبيعة المجتمع المحافظ بمنطقة شندي ولعدم رتبة
الحكومة في نشر هَا النول من التعليم في تلك الفترة.كَلك شإلدت ا لفترة
التي سبقت استقةل البةد دفعة قوية في ميدان تعليم البنات األولي في

 - 1سجةت مكتب التعليم شندي 2009 ،م.
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منطقة شندي وم قارنة بالفترة التي ُعقبت اَلستقةل ،حيث لم تشإلد تلك
الفترة قيام ُي مدارس صو رن للبنات في المنطقة وَلك في وم قابل قيام
خمس مدارس ُولية وم كتملة حتى العام  1955م ،ثةث منإلا بمدينة شندي
ومدرسة واحدة بكل من قرية كبوشية وقرية قندتو ،وهَه المدارس
الخمس كانت موز عة توزيعا ً ج رافيا ً مثاليا ً ُمكن بموجبة توفير تطاء
تعليمي مناسب

ل وم عظم ُنحاء المنطقة حيث كانت مدرسة كبوشية في

الشمال ومدارس مدينة شندي في الوسط ومدرسة قندتو في الجنوب .
مثلما كان التوسع في ميدان تعليم البنين األولي في منطقة شندي في
الفترة من العام 1956م وحتى العام  1962م ،محدودا ً لل اية وم قارنة بالفترات
التي سبقت ُو ُعقبت تلك الحقبة ،فقد كان التوس ع في تعليم البنات األولي في
تلك الحقبة ُيضا ً محدودا ً وَل يكاد ي وَكر َ ُن وباستثناء مدرسة القيادة
الشمالية المشتركة التي تأسست في عام  1958ـ 1959م ،ومدرسة وادي
العبيد األولية التي تأسست في عام  1961م ضمن برامي المعونة األمريكية
للسودان  ،لم يتم نشاء ُي مدارس ُولية ُخرن للبنات في المنطقة في تلك
الحقبة ،على ُن الةفت للنظر هو ُن تلك الحقبة شإلدت وألول مرة نشاء
عدد من المدارس الص رن للبنات بالمنطقة عن طري

مجلس ريفي شندي

الَي قام بإنشاء ثةثة مدارس ص رن للبنات ،في كل من قرية حجر العسل
في عام 1957م ،و قرية التراجمة شمال شندي في عام  1958م ،و قرية
الفجيجة والدويمات في عام  1962م  ،لي رتفع بَلك عدد 1مدارس البنات
األولية والص رن بمنطقة شندي في عام 1962م لى ُحدن عشر مدرسة
بيانإلا كالتالي .

جدول رقم ()6
مدارس البنات األولية والص رن بمنطقة شندي حتى عام 1962م.

 - 1سجةت مكتب التعليم بشندي 2009 ،م.
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م

اسم المدرسة

النول

تاريخ

مةحظات

التأسيس

1

شندي الشمالية بنات

ُولية

1930

2

شندي الجنوبية بنات

ُولية

1949م

3

كبوشية األولية بنات

ُولية

1944م

4

قندتو األولية بنات

ُولية

1955م

5

القيادة الشمالية

ُولية

1958م

مشتركة

6

ُم علي

ُولية

1955م

بدُت بالبنين ثم تحولت لى مشتركة

7

معإلد التربية

ُولية

1955م

مشتركة

8

وادي العبيد األولية بنات

ُولية

1961م

9

حجر العسل األولية بنات

ُولية

1957م

رفعت ألولية كاملة في 1963م

10

التراجمة بنات

ُولية

1958م

رفعت ألولية كاملة في 1963م

11

الفجيجة والدويمات بنات

ُولية

1962م

رفعت ألولية كاملة في 1969م

12

الحفيان

ُولية

1959م

رفعت ألولية كاملة في 1969م

المصدر * :تربية وتعليم ، 12/3/7

 * 7محمد الحسن الحفيان

ُعيد فتحإلا في عام 1952م في مبانيإلا الحالية

* سجةت مكتب التعليم بشندي

َا نظرنا لى عدد مدارس البنات والبنين األولية والص رن في منطقة
شندي حتى العام 1962م ،سنجد ُن مدارس البنين األولية والص رن للبنين قد
ارتفع من اثنا عشر مدرسة في عام 1955م ،لى خمسة عشر مدرسة في عام
1962م ،بزيادة ثةث مدارس بنسبة زيادة قدرها  ،%25وهي ُقل من نسبة
الزيادة في مدارس البنات والتي بل ت في نفس الفترة %55.5

بزيادة ست

مدارس ُولية وص رن ،ليصل مجمول مدارس البنات لى اثنا عشر مدرسة في
العام .1962
في عام 1962م ارتفع عدد المدارس األولية والص رن للبنين والبنات في
منطقة شندي من سبعة عشر مدرسة في عام 1955م لى سبعة وعشرون مدرسة
152

بزيادة قدرها عشر مدارس ،وفي هَا الجانب فقد كان لمجلس ريفي شندي القدح
ال ومعلى في هَه الزيادة التي بل ت نسبتإلا  ،%62وقد بل ت نسبة مدارس البنين
األولية والص رن في منطقة شندي  %55.5من جملة المدارس بمنطقة شندي،
منإلا تسع مدارس ُولية مكتملة تمثل نسبة  %7.14من جملة المدارس األولية

المكتملة للبنين بالمديرية الشمالية ُ 1.ما مدارس البنات األولية والص رن في
منطقة شندي فقد كانت تشكل نسبة  %44.5من جملة المدارس األولية والص رن

بالمنطقة حتى العام 1962م ،منإلا سبع مدارس ُولية للبنات تمثل نسبة %12.9
من جملة مدارس البنات األولية بالمديرية الشمالية في العام 1962م .

2

 4ـــ  2ـــ  2التعليم األولي في منطقة شندي  1962ـــ 1964م:
في نوفمبر 1962م تم تعيين اللواء محمد طلعت فريد وزيرا ً للمعارف
خلفا ً للسيد زيادة عثمان ُرباب الَي انتقل لى وزارة األش ال  ،وقد تميزت فترة
اللواء محمد طلعت فريد بالمشروعات الطموحة للتوسع في التعليم في مراحل
المختلفة والتي كانت توعَد األكبر في تاريخ التعليم حتى َلك الوقت  ،و َات
صةت وثيقة بخطط التنمية اَلقتصادية واَلجتماعية التي وضعتإلا الحكومة في
عام 1962م.
كَلك تميزت هَه الفترة بالنسبة للتعليم في منطقة شندي بأنإلا الفترة التي
ازدهر فيإلا تعليم العرب الرحل بالمنطقة ،حيث تم نشاء ثةثة مدارس ُولية دفعة
واحدة في عام 1963م للعرب الرحل بمنطقة شندي ،فيما لم يتم نشاء ُي مدرسة
ُولية جديدة للبنين في المناط الحضرية بمنطقة شندي ،مما يشير لى ُن الوزارة
في عإلد اللواء محمد طلعت فريد قد شرعت في ملء الفرا في مجال التعليم في
مناط

سكان المنطقة خاصة في
العرب الرحل ،ونشر العدالة اَلجتماعية بين و

مجال التعليم .
 1ـ تقارير مصلحية ، 34/3/6
 - 2نفس المصدر،

.19

 - 3ناصر السيد ،مرجع ساب ،
 - 4نفس المرجع،
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3

4

 4ـــ  2ـــ  2ـــ  1تعليم العرب الرحل بمنطقة شندي:
بعيدا ً عن الضفة الشرقية لنإلر النيل وفي المناط شب الصحراوية الواقعة
لى الشر والمتاخمة لمنطقة البطانة بمنطقة شندي ،توجد مجموعات من العبابدة
والحسانية والعبدوتاب والسوراب والكفنجة والفادنية والعالياب والنافعاب ،يوشكل
مجموعإلم جماعات العرب الرحل بالمنطقة الَين يمتإلنون الزراعة المطرية
وتربية الحيوانات ،في السإلول الواقعة شر 1منطقة شندي على امتداد المنطقة من
كبوشية شماَلً وحتى حجر العسل جنوباً ،وقد ُقامت هَه المجموعات خاصة
التجمعات السكانية الموسمية في كل من النقعة والبان جديد

الرعوية منإلا بع

والعبدوتاب وتميد حاج الطاهر وتميد النافعاب ،تستقر فيإلا بع

المجموعات

بصورة داتمة وترتادها مجموعات ُكبر لفترات طويلة من السنة ،وعلى هَا فإن
تلك المناط َل تخلو ُبدا ً من السكان طوال العام .
بحكم مستوليات عن التعليم والصحة في منطقة ريفي شندي ،وبحكم ما
كانت تقدم مناط تجمعات العرب الرحل خاصة مناط تميد النافعاب وتميد حاج
الطاهر من عاتدات مالية لمجلس ريفي شندي عبر ضريبة القطعان ،التي كانت
تمثل البند الثاني من يرادات المجلس السنويةُ ،ظإلر مجلس ريفي شندي اهتماما ً
الخدمات
كبيرا ً بإلَه التجمعات السكانية للعرب الرحل وسعى لى تقديم بع
الضرورية لإلا في مجاَلت الصحة والبيطرة والتعليم  ،فأنشأ في عام 21949م
بقرية تميد النافعاب مدرسة ُولية ص رن للبنين بداخلية ،ثم ُنشأ مدرسة ُخرن في
عام 1951م في قرية تميد حاج الطاهر شبيإلة بالمدرسة األولى وَلك من جملة
ُربع مدارس ص رن بمناط العرب الرحل بريفي شندن تولى المجلس ا شراف
وا نفا عليإلا .

3

تجمعات العرب الرحل األ وخرن في مناط

ُما مناط

بتر العبدوتاب

والنقعة وُلبان جديد ،حيث كانت توجد جماعات الحسانية والعبدوتاب والكفنجة
 - 1متنوعات ،121/8/1
 - 2نفس المصدر،

.26

 - 3نفس المصدر ،
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والسواراب فقد ظلت هَه المناط

خالي من المؤسسات التعليمية حتى العام

1963م ،ويبدو ُن ساكني هَه المناط

لم يكن لإلم ُدنى اهتمام بتعليم ُبناتإلم

الَين كانوا يعتمدون عليإلم في رعي الماشية التي عملوا في تربيتإلا ُكثر من
عملإلم بالزراعة المطرية ،ولعل هنالك سبب خر قلل من حماس ُولتك القوم في
المطالبة بمدارس ُولية ألبناتإلم ،وهو قرب هَه التجمعات السكانية الشديد من
مدينة شندن حيث كان بإمكان الراتبين منإلم في تعليم ُبناتإلم ُن يلحقوهم بمدارس
مدينة شنديُ ،و مدرسة بانقا التي ُسست في عام 1956م .
في عام 1963م في عإلد اللواء محمد طلعت فريد شإلد تعليم العرب الرحل
بمنطقة شندي تطورا ً َلفتا ً وَلك عندما قامت وزارة المعارف وألول مرة بالنظر
لى قضية تعليم العرب الرحل بمنطقة شندي ومحاولة معالجتإلا ،وَلك عن طري
نشاء ثةث مدارس ُولية مكتملة بداخلياتإلا في مناط تجمعات العرب الرحل في
العبدوتاب والنقعة وُلبان جديد في العام 1963م  ،وتمثل هَه المدارس  1نسبة

 %62من جملة مدارس البنين األولية المصدقة للعام 1963م بالمديرية الشمالية

2
اَلهتمام الَي ُولت الحكومة في َلك الوقت لتعليم
بأكملإلا مما يشير لى مدن

العرب الرحل ،والتوسع في التعليم األولي في المناط التي وحرمت من َلك النول
من التعليم .وبإنشاء هَه المدارس الثةثة ورفع مدرستي التميد لى مدارس ُولية
مكتملة مع عدد من المدارس الص رن بمنطقة شندي في نفس العام ،فقد ارتفع عدد
مدارس البنين األولية بمنطقة شندي لى سبعة عشر مدرسةُ ،ربع مدارس منإلا في
مناط

العرب الرحل تعادل نسبتإلا  %23.5من جملة مدارس البنين األولية

بمنطقة شندي ،وهي نسبة تبدو تير متوازنة بالنسبة لتعداد سكان المنطقة حيث
ُن وفي مقابل كل ُربع مدارس بالمناط الحضرية كانت توجد مدرسة للعرب
الرحل ،رتم اختةف الكثافة السكانية ما بين مناط الحضر والرحل حيث ترتفع
الكثافة السكانية في مناط

الحضر ويزيد ا قبال على المدارس فيإلا ،عكس

 - 1تربياة وتعلايم 17/2ب ، 156/35/بياان توزياع المادارس الوسااطى واألولياة المصادقة فاي مشارول التوسااع
لعام 1964-63م للمديرية الشمالية ،
 - 2تربية وتعليم 17/2ب،156/35/
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مناط الرحل التي تقل ُعدادها كثيرا ً عن تعداد سكان الحضر بنسبة  %20تقريبا ً
كما ُن مدارسإلا لم تجد ا قبال الكافي من ُهلإلا ،مما يومئ بأن توزيع خدمات
التعليم في هَه المنطقة في تلك الفترة لم يكن عادَلً خاصة بالنسبة للمناط
الحضرية لي كانت تزدحم مدارسإلا بالتةميَ في مقابل مناط العرب الرحل التي
لم تكن مدارسإلا تعمل بطاقتإلا الكاملة على الرتم من قلتإلا .
 4ـــ  2ـــ  2ـــ  2مدارس البنين والبنات األولية بمنطقة شندي في مشرول التوسع
للعام  1963ـــ 1964م:
عرف العام 1963م بأن عام التوسع التعليمي الكبير في مختلف ُرجاء
السودان ،حيث تم في التصدي بإنشاء ثةثماتة وتسعون وحدة تعليمية جديدة في
1
التوسع التعليمي في العام 1963م
مختلف المراحل التعليمية  ،وقد اشتمل مشرول

على محورين اثنين ،المحور األول يتضمن مدارس ا نشاء وهي المدارس الجديدة
التي وضعت الخطط نشاتإلا وتم اختيار مواقعإلا بعناية حسب المعايير المتعارف
عليإلا لقيام المدارس في َلك الوقتُ ،ما المحور الثاني فإلو يتضمن مدارس الرفع
وهي المدارس الص رن التي خطط لرفعإلا لى مدارس ُولية كاملة حسب األسس
المطلوبة للرفع .
بالنسبة لمدارس ا نشاء في مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م فقد كان
نصيب المديرية الشمالية من هَه الوحدات التعليمية المَكورة بالنسبة للتعليم األولي
اثنان وعشرون مدرسة ُولية جديدة ،ثمانية منإلا للبنين وُربعة عشر للبنات  ،وتعد
هَه المدارس زيادة مقدرة للتعليم بالمديرية الشمالية خاصة بالنسبة لتعليم البنات،
وقد كان نصيب منطقة شندي من هَه المدارس ُربع مدارس ُولية ثةث منإلا
للبنين والرابعة للبنات .والجدول التالي يبين مدارس ا نشاء في منطقة شندي في
مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م.

جدول رقم ()7
مدارس ا نشاء في منطقة شندي في مشرول التوسع التعليمي للعام م. 1963

 - 1ناصر السيد ،مرجع ساب ،

.231

 - 2تربية وتعليم /17/2ب.156/35/
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النول

تاريخ ا نشاء

اسم المدرسة

م
1

العبدوتاب األولية بنين

بنين

1963/ 10/1م

2

النقعة األولية بنين

بنين

1963/ 10/1م

3

البان جديد األولية بنين

بنين

1963/ 10/1م

4

المسيكتاب األولية بنات

بنات

1963/ 10/1م

المصدر :تربية وتعليم /17/2ب156/35/

وهَه المدارس األربع تمثل نسبة  %18.2من جملة المدارس األولية
المصدقة للمديرية الشمالية للبنين والبنات في مشرول التوسع للعام 1963م ،بينما
تمثل مدارس البنين الثةث نسبة  %37.57من جملة مدارس البنين األولية
المصدقة للمديرية الشمالية في نفس المشروعُ ،ما مدرسة البنات الوحيدة التي

صدقت لمنطقة شندي فإلي تمثل نسبة  %7.14من جملة مدارس البنات المصدقة
للمديرية الشمالية في مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م .
َا ما التفتنا للمحور الثاني في مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م وهو
محور مدارس الرفع ،فقد تم رفع سبع مدارس ص رن بمنطقة شندي لى مدارس
ُولية في عام 1963م بيانإلا في الجدول التالي:

جدول رقم ()8
مدارس الرفع بمنطقة شندي في مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م
تاريخ

تاريخ

ا نشاء

الرفع

1

المسيكتاب الص رن بنين

1956م

1963م

2

التراجمة الص رن بنين

1958م

1963م

3

ديم القراي الص رن بنين

1954م

1963م

4

الفجيجة والدويمات الص رن بنين

1952م

1963م

5

تم يد النافعاب الص رن بنين

1949م

1963م

6

تميد حاج الطاهر

1951م

1963م

م

اسم المدرسة

 - 1تربية وتعليم /17/2ب.156/35/
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مةحظات
تقع شمال مدينة شندي
تقع شمال مدينة شندي
تقع شمال مدينة شندي
جنوب مدينة شندي
شر

منطقة شندي مناط

العرب الرحل
مناط العرب الرحل شر
شندي

1

7

1957م

حجر العسل الص رن بنات

المصدر :تربية وتعليم ،12/3/7

1963م

جنوب شندي

11-7

والمةحظ هنا ُن ثةث من هَه المدارس السبع كانت تقع لى الشمال من
مدينة شندي ،واثنتان منإلا تقع لى الجنوب من مدينة شندي بينما تقع اثنتان منإلا
في مناط العرب الرحل شر شندي.وقد ُدن رفع هَه المدارس الص رن لى
مدارس ُولية لى ارتفال عدد المدارس األولية بنين وبنات بمنطقة شندي في العام
1964م لى واحد وثةثون مدرسة ُولية ،منإلا ثمانية عشر مدرسة ُولية للبنين
وثةثة عشر مدرسة ُولية للبنات ،تمثل مدارس البنين منإلا نسبة  %10.7من
جملة مدارس البنين األولية بالمديرية الشمالية بينما ُصبحت مدارس البنات تمثل
نسبة  %16من جملة مدارس البنات األولية بالمديرية الشمالية حتى العام
1964م .

1

كَلك ظإلرت في العام 1963م وألول مرة بمنطقة شندي المدرسة األولية
َات الفصلين وهي تختلف تماما ً عن المدرسة النصفية المعروفة في السودان .وقد
شيدت بمنطقة شندي مجموعة من هَه المدارس ب ر

جراء تجربة تعليمية

جديدة على نفقة المعونة األمريكية تحت شراف فني و داري مباشرة من معإلد
التربية شندي ،وقد كان الإلدف من هَه التجربة التعليمية تاحة الفرصة ألطفال
القرن الص يرة من الجنسين لتلقي التعليم األولي في بيتتإلم األصلية بدَلً من
تجميعإلم في المدارس الداخلية التي كانت تكلف مبالغ باهظة  ،وقد ضمت منطقة
شندي من هَه المدارس الست مدرستين في كل من الشقالوة و مدينة شندي بمعإلد
التربية .تير ُن هَه التجربة التعليمية لم تستمر طويةً في المنطقة بسبب عدم
تحمس المستولين عن التعليم لإلا ووفاة الموظف األمريكي منس المشرول الَي
ماتت فكرة المشرول بموت المفاجئ.

 4ـــ  3التعليم األولي في منطقة شندي  1965ـــ 1969م:

 - 1تقارير مصلحية ،1057/58/6

 23و .24

 - 2التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،
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2

يوطل

على الفترة الممتدة من العام 1965م وحتى العام 1969م في

السودان فترة الديمقراطية الثانية والتي لت فيإلا مقاليد السلطة في البةد لى
حكومة مدنية منتخبة من الشعب السوداني ،الَي ظل ينعم بالتوسع في الخدمات
الصحية والتعليمية في ظل النظام العسكري الساب  ،وكان يتطلع للمزيد من تلك
الخدمات في ظل نظام الحكم الديمقراطي الوليد الَي كان يسعى لمةمسة تطلعات
جماهير الشعب السوداني في مجال الخدمات عبر ممثلي الشعب ونواب الدواتر
الج رافية ،وممثلي المجالس البلدية والريفية خاصة خدمات التعليم التي شكل سعي
نواب الدواتر الج رافية لتوفيرها في دواترهم عبتا ً كبيرا وقع على عات وزارة
التربية والتعليم ،كاد ُن يخرجإلا من مسارها ويجعلإلا نإلبا ً لرتبات نواب الشعب
والتنظيمات السياسية من ُجل الوفاء بوعود انتخابية سابقة ُو طلبات عاجلة ،األمر
الَي حتم على الوزارة تركيز جإلودها في مناط الثقل السياسي والجماهيري
والدواتر الج رافية المإلمة ،فأصبحت بَلك خدمات التعليم تقدم كسلعة انتخابية،
دون ُدنى اعتبار لمتطلبات التنمية اَلقتصادية واَلجتماعية في البةد .
في العام الدراسي 1964م1965-م والعام الَي يلي تم

نشاء مدرستين

للبنات في منطقة شندي ،األولى هي مدرسة شندي الشرقية للبنات والثانية هي
مدرسة المسيكتاب القوز األولية للبنات التي تأسست في العام

1965م1966-م1

بقرية المسيكتاب شمال مدينة شندي ،وشيدت مبانيإلا بالعون الَاتي بعد ُن تم
الحصول على تصدي

نشاءها بإصرار ومثابرة ُهالي قرية المسيكتاب القوز

نتيجة لرتبتإلم الملحة في توفير التعليم لبناتإلم بقرية المسيكتاب القوز َات الطبيعة
المحافظة لسكانإلا .والمةحظ ُن هاتين المدرستين قد تم نشاؤهما في منطقة َل
تخلو من مدارس البنات وكان من الممكن ُن يتم توجي هاتين المدرستين لي
مناط

ُخرن تخلو من مثل هَا النول من المدارس لوَل اعتبارات السياسة

ونظرة المجتمع لتعليم البنات في المنطقة .وبقيام هاتين المدرستين فقد ارتفع عدد
مدارس البنات األولية في منطقة شندي في عام 1966م لى خمسة عشر مدرسة ،
كما ارتفع العدد الكلي للمدارس األولية للبنين والبنات بمنطقة شندي في نفس العام
 - 1سجةت مكتب التعليم بشندي 2009 ،م
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لى ثةثة وثةثين مدرسة ُولية ،تشكل منإلا مدارس البنين نسبة  %54.5من

المجمول الكلي للمدارس األولية بمنطقة شندي ونسبة  %10.5من المجمول الكلي
1
بمنطقة شندي فقد
لمدارس البنين األولية بالمديرية الشمالية ُ ،ما مدارس البنات

كانت تشكل في العام 1966م نسبة  %45.5من جملة المدارس األولية بمنطقة
شندي ونسبة  %18.75من جملة مدارس البنات األولية بالمديرية الشمالية .

 4ـــ  3ـــ  1مشرول التوسع التعليمي للعام  1966ـــ 1967م بمنطقة
شندي:
في يناير 1967م تم تصدي مشرول التوسع التعليمي للعام 1967/66م
تحت اسم م/خ 26/ب ر

التوسع في التعليم األولي بشقي بنين وبنات لمدارس

الرفع ومدارس ا نشاء ،وقد تضمن المشرول نشاء ستين مدرسة ُولية منإلا
ُربعين مدرسة للبنين وعشرين مدرسة للبنات في جميع ُنحاء السودان  ،كما
تضمن المشرول -وهو الثاني بعد مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م-
1964م -رفع ثمانين مدرسة ص رن لى مدرسة

ُولية كاملة منإلا خمس

وخمسين مدرسة للبنين وخمس وعشرين مدرسة للبنات ،وقد كان نصيب المديرية
الشمالية في مشرول التوسع التعليمي للعام 1967/66م سبع من مدارس ا نشاء
منإلا خمس مدارس للبنين واثنتين للبنات ،وتسعة عشر مدرسة من مدارس الرفع
منإلا اثنا عشر مدرسة للبنين وسبع للبنات  .وقد كان نصيب منطقة 4شندي بأكملإلا
في هَا المشرول مدرسة واحدة من مدارس ا نشاء هي مدرسة شندي الشرقية
األولية بنين التي تأسست في عام 1967م ،فيما لم تحظ ُي مدرسة ص رن
بمنطقة شندي بالرفع لى مدرسة ُولية ضمن هَا المشرول  ،وبإلَا فقد ارتفع عدد
المدارس األولية بمنطقة شندي في العام 1967م لى ُربعة وثةثون مدرسة ُولية،
منإلا تسعة عشر مدرسة ُولية للبنين و خمسة عشر مدرسة ُولية للبنات .
 - 1تقارير مصلحية ، 1057/58/6
 - 2نفس المصدر،
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 - 3تربية وتعليم /17/2ب.101/22/
 - 4نفس المصدر.
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 4ـــ  3ـــ  2مشرول التوسع التعليمي للعام 1968م ـــ 1969م:
ُضاف هَا المشرول لمنطقة شندي مدرستين للبنات حيث تم نشاء
مدرسة شندي فو األولية للبنات في عام 1968م و تم فصل البنات ع ن البنين
بمدرسة ُم علي المشتركة بإنشاء مدرسة ُم علي األولية للبنات في العام
1
شندي في نفس الفترة نشاء ثةث مدارس ُولية
1968م  ،كم ا شإلدت منطقة
2
والمسيكتاب جنوب في العام 1968م.
لل بنين في كل من مويس والبجراوية

والمةحظ هنا ُن ومنَ العام 1965م وحتى العام  1968م تم نشاء ثمان
مدارس ُولية بمنطقة شندي ُربع منإلا للبنات وثةث للبنين ومدرسة واحدة
مشتركة هي مدرسة المسيكتاب جنوب األولية ،وقد ُدن نشاء هَه المدارس
في العام 1968م لى انتشار مؤسسات الت عليم النظامي الحديث بمنطقة شندي
فأصبحت ت طي معظم القرن ومناط التجمعات السكانية ال كبرن ،من قرية
جبل ُم علي شماَل ً وحتى المسيكتاب جنوب جنوبا ً حيث توجد خر نقطة تجمع
سكاني بمنطقة شندي من الناحية الجنوبية .كَلك ُدت هَه الزيادة في ُعداد
المدارس األولية لى ُن يرتفع ع ددها في منطقة شندي في عام 1968م لى
تسعة وثة ثون مدرسة منإلا واحد وعشرون مدرسة للبنين وسبعة عشر مدرسة
للبنات ومدرسة واحدة مشتركة .

 4ـــ  3ـــ  3نإلاء اَلزدواجية في التعليم األولي بمنطقة شندي:
من ازدواجية التعليم
المقصود بإنإلا ء اَلزدواجية هنا هو ال تخل
األولي المتمثلة في وجود المدارس األولية والمدارس الص رن معا ً في
المرحلة األولى من السلم التعليمي في البةد ،وَلك عن طري رفع المدارس
الص رن لى مدارس ُولية مكتملة متى ما توفر ت فيإلا معايير الرفع ُو
تجفيفإلا َا لم تتوفر فيإلا تلك المعايير .وقد كان يشترط داتما ً في المدارس
التي يراد رفعإلا ُن ت توافر فيإلا ُثاثات وُدوات مكتملة وُن َل يزيد رفعإلا من
 - 1تربية وتعليم .172/20/1
 - 2محمد الحسن ُحمد الحفيان  ،مرجع ساب ،
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3

يحولإلا الرفع لمدرسة داخلية ،وُن يراعى وجود السكن

قوة داخليتإلا ُو

المناسب للمدرسين في المنطقة التي توجد فيإلا المدرسة  .وبنا ًء على ما تقدم
فقد تم في العام 1969م رفع ماتة وواحد وعشرون مدرسة ص رن للبنين

1

وماتة وتسعة وثةثون مدرسة ص رن للبنات في جميع ُنحاء السودان ،كان
نصيب المديرية الشمالية منإلا عشرين مد رسة ص رن للبنين وعشرين مدرسة
2
شندي منإلا مدرسة ص رن واحدة للبنين
ص رن للبنات  ،كان نصيب منطقة

هي مدرسة الحفيان الص رن

ومدرستين للبنات 3هما مدرسة الفجيجة

والدويمات الص رن ومدرسة التراجمة الص رن للبنات  .وبرفع هَه
نإلاتيا ً من الم دارس الص رن بمنطقة شندي
المدارس الثةث فقد تم التخل
و نإلاء اَلزدواجية في التعليم األولي فيإلا ،فارتفع بَلك ع دد المدارس األولية
بمنط قة شندي في العام  1969م لى اثنين وُربعين مدرسة ُولية منإلا اثنان
وعشرين مدرسة ُولية للبنين وتسعة عشر مدرسة ُولية للبنات ومدرسة واحدة
مشتركة .وهَه المدارس في مجموعإلا ُصبحت تمثل في نفس العام نسبة
 %12.28من جملة المدارس األولية بالمديرية الشمالية ،كما ُصبحت مدارس
البنين في منطقة شندي تمثل نسبة  %53من ج ملة المدارس األولية بمنطقة

شندي ونسبة  %9.6من جملة مدارس البنين األولية بالمديرية الشمالية .

ُما مدارس البنات بمدينة شندي فقد ُصبحت تمثل في نفس الفترة نسبة
 %47من ج ملة المدارس األولية بمنطقة شندي ونسبة  %18.2من جملة
6
نسبة مدارس
مدارس البنات األولية بالمديرية الشمالية  .والمةحظ هنا ُن

البنات األولية في منطقة شندي بالنسبة ل مدارس البنات بالمديرية الشمالية

 - 1تربية وتعليم /17/2ب.101/22/
 - 2تربية وتعليم ، 172/20/1
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4

كانت ُقل بكثير عن نسبة مدارس البنين مما يشير لى ُن مدارس البنين كانت
ُكبر بكثير من مدارس البنات ،حيث بلغ تعداد مدارس البنين األولية بالمديرية
الشمالية في العام  1969م ماتتان وثمانية وثةثين مدرسة في مقابل ماتة
وُربعة مدرسة للبنات بالمديرية الشمالية .

1

 4ـــ  4التعليم األوسط في منطقة شندي حتى العام 1955م:
المرحلة الوسطى هي المرحلة التي تلي مرحلة التعليم األولي وقد
سميت بالوسطى ألنإلا تتوسط التعليم األولي والثانوي حسب السلم التعليمي
الَي كان ساتدا ً في َلك الوقت ،وقد ظلت هَه المرحلة محتفظة بإلَا اَلسم منَ
قيامإلا وحتى مطلع السبعينات من القرن الماضي ،عندما تم ت ييره لى الثانوي
العام عقب ت يير السلم التعليمي من  4+4+4لى ، 3+3+6وبإلَا فإن المرحلة
الوسطى ُو الثانوية العامة كانت تعتبر المعبر للدخول للمرحلة الثانوية ،التي
كانت تستوعب خيرة الطةب والطالبات الناجحين والناجحات في امتحانات
الدخول للمدارس الثانوية ،وقد كان هَا ُحدن الإلدفين اللَين كان التعليم في
المرحلة الوسطى يسعى لى تحقيقإلا في َلك الوقت ،وهو ت َية المدارس
الثانوية بالمتفوقين من طةب المدارس الوسطى ،والإلدف الثاني هو تثقيف
الناشتة وتزويدهم بقدر معقول من العلوم المختلفة التي تساعدهم على ش
طريقإلم في الحياة ،وَلك ألن ال البية من تةميَ المرحلة الوسطى ُو الثانوية
العامة في َلك الوقت لم تكن تجد طريقإلا لى المدارس الثانوية بسبب قلتإلا .
لم يكن التعليم األوسط في ظل الحكم الثناتي للسودان مطلبا ً ميسورا ً
يمكن تحقيق بالسإلولة التي كان يتم بإلا على ُيام الحكم الوطني ،خاصة حقبة
الحكم العسكري الثاني للبةد  ،وا لمدارس الوسطى التي ُنشأتإلا مصلحة
المعارف في السودان بان الحكم الثناتي  -وهي قليلة العدد – كانت قد ُنشتت
تحقي ُهداف محددة َل تخرج كثيرا ً عن داترة تلبية اَلحتياجات
ب ر
اَلقتصادية للبةد وف خطط دقيقة ومدروسة روعي فيإلا قدرات البةد المالية
والمقدرات الفنية لمصلحة المعارف ،والتي تشمل العنصر المؤهل ا لَي يقوم
 - 1نفس المصدر،

 23و .24
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بالتدريس فيإلا  ،ضافة لى وجود العدد الكافي من المدارس األولية التي يمكن
ُن ت َي المدارس الوسطى سنويا ً بالتةميَ .
على الرتم من الصعوبات المالية والفنية التي حدت من اَلنتشار السريع
للمدارس الوسطى في البةد َل ُن منطقة شندي قد حظيت بمدرسة وسطى للبنين
في العام 1944م ،هي مدرسة شندي الريفية الوسطى التي تعتبر المدرسة الوسطى
األولى على مستون منطقة شندي ،والثالثة على مستون المديرية الشمالية بعد
مدرستي وادي حلفا وبربر .وعلى هَا فإن منطقة شندي تعتبر من المناط التي
حظيت ومنَ وقت مبكر بمدرسة وسطى للبنين

ليس على مستون المديرية

الشمالية فحسب بل على مستون السودان بأكمل  .ومقارنة بمناط

ُخرن من

السودان فقد كانت مدينة شندي واحدة من ضمن ثمانية مدن سودانية با ضافة
للعاصمة الخرطوم هي ،مدني  ،حلفا  ،بربر  ،شندي  ،كسة  ،الدويم  ،األبي
والدلني ،احتضنت ُحد عشر مدرسة وسطى هو العدد الكلي للمدارس الوسطى
1
المديرية الشمالية وحدها كانت قد
بالسودان حتى العام 1946م .والمةحظ هنا ُن

حظيت بثةث مدارس وسطى للبنين في تلك الفترة وهو عدد ُكبر بثةثة ُضعاف
مما حظيت ب ُي مديرية ُخرن  ،وقد تم توزيع هَه المدارس الثةث بالمديرية
الشمالية بصورة دقيقة تطت معظم ُرجاء المديرية حيث تم وضع مدرسة حلفا في
المنطقة الشمالية من المديرية الشمالية ،ومدرسة بربر في المنطقة الوسطى
،ومدرسة شندي في المنطقة الجنوبية من المديرية الشمالية وَلك على مستون
مدارس البنين فقطُ ،ما مدارس البنات الوسطى فلم يتم نشاء ُي مدرسة وسطى
للبنات بالمديرية الشمالية حتى عام 1953م عندما تم نشاء مدرسة عطبرة
األميرية الوسطى للبنات كأول مدرسة وسطى حكومية للبنات بالمديرية الشمالية
في َلك العام .

2

في عام 1946م تبنى مواطنو مدينة شندي وُعيان القرن المحيطة بإلا
فكرة نشاء مدرسة ُهلية وسطى للبنين بمدينة شندي ب ر
 - 1وفد السودان ،مآسي ا نجليز في السودان 1946م ،القاهرة،
 - 2التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،

.46
164

.37

تاحة الفرصة ألكبر

عدد من ُبناء المنطقة لةلتحا بالمدارس الوسطى  ،ولقد ترتب على قيام تلك
المدرسة بمدينة شندي في عام ُ 1947ن ُصبحت شندي المدينة الوحيدة بمنطقة
شندي والمنطقة الجنوبي ة من المديرية الشمالية التي قامت فيإلا مدرستين وسطتين
للبنين ،شأنإلا في َلك شأن مدينتي عطبرة وبربر بالمنطقة الوسطى من المديرية
الشمالية والتي احتضنت كل منإلا مدرسة وسطى حكومية ومدرسة وسطى ُهلية
1
الحدوث في مناط ُخرن من السودان في َلك الوقت
للبنين  ،وهو ُمر كان نادر

.
في عام 1951م وبمدينة شندي ُيضا ً تأسس معإلد شندي الديني في مقره
األول بمسجد شندي العتي

ثم انتقل في عام 1954م لى مقره بمدرسة النإلر

الص رن كمعإلد ُوسط وثالث مؤسسة تعليمية وسطى بالمدينة على مستون
المنطقة الجنوبية من المديرية الشمالية ،في شارة واضحة على هيمنة مدينة
شندي الكاملة على التعليم األوسط بمنطقة شندي ،والتي لم تتحرر منإلا المنطقة َل
في العام 1963م عندما فتحت مدرسة وسطى رابعة للبنين بمنطقة شندي في قرية
ود بانقا ضمن مدارس ا نشاء في مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م ،وَلك
بعد تسعة عشر عاما ً من قيام ُول مدرسة وسطى بالمنطقة في مدينة شندي .ومن
المفارقات العجيبة في هَا الجانب ُن قيام هَه المدرسة التي شكل بداية النإلاية
لإليمنة مدينة شندي على مؤسسات التعليم األوسط بالمنطقة كان ُيضا ً في مباني
مؤقتة بمدينة شندي نفسإلا .

2

ُما بالنسبة لتعليم البنات األوسط بمنطقة شندي حتى العام 1955م فإن
المنطقة وَلعتبارات تتعل بنظرة مصلحة المعارف لتعليم البنات و بالبيتة المحلية
ونظرة المجتمع المحلي لتعليم البنات في تلك المرحلة التي تكون فيإلا الفتاة قد
بل ت سن الزواج عند معظم المجتمعات المحلية في المنطقة .لم تشإلد المنطقة قيام
ُي مدرسة وسطى للبنات ويكاد هَا األمر ينطب
 - 1نفس المصدر،

على جميع ُجزاء المديرية

.101

 - 2تربية وتعليم /17/2ب ،156/35/منشور وزارة التربية والتعليم ببيان المدارس الوسطى المصدقة ضمن
مشرول التوسع للعام 1964-63م بالمديرية الشمالية .
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الشمالية حتى العام 1953م ،وَلك عندما تم نشاء مدرسة عطبرة األميرية
الوسطى للبنات في َلك العام  ،وعلى هَا فإن وحتى العام 1955م فإن منطقة
شندي تكون قد نالت فقط مدرسة وسطى حكومية واحدة للبنين من جملة سبع
مدارس وسطى حكومية بالمديرية الشمالية  ،ضافة لى مدرسة ُ1هلية وسطى
ومعإلد ديني ُوسط وجميع هَه المؤسسات التعليمية كانت تتمركز بمدينة شندي.
وفي المقابل لم تشإلد منطقة شندي وحتى العام 1958م قيام ُي مدرسة وسطى
للبنات حكومية ُو ُهلية .

 4ـــ  5التعليم األوسط في منطقة شندي  1956ـــ 1962م:
على الرتم من ُن المديرية الشمالية قد شإلدت في الفترة الممتدة بين
العامين 1956م1962-م نشاء ستة عشر مدرسة وسطى للبنين وخمس مدارس
وسطى للبنات ارتفعت بعدد مدارس البنين الوسطى بالمديرية لى ثةثة وعشرون
مدرسة 2ومدارس البنات الوسطى لى ستة مدارس َ ،ل ُن منطقة شندي لم 3تحظ
خةل تلك الفترة سون بمدرسة وسطى واحدة فقط للبنات هي مدرسة شندي
األميرية الوسطى للبنات التي تأسست في مباني مؤقتة و نإلر واحد في ُكتوبر
1958م بعد مجإلود مقدر ومطالبات ملحة من قبل مواطني مدينة شندي ،خاصة
السيدة فاطمة محمد علي رتيس فرل اَلتحاد النساتي السوداني بشندي  .وقد كان
الإلدف من قيام تلك المدرسة التي كانت تعد األولى بالمنطقة بمدينة شندي هو
توفير التعليم األوسط لطالبات المنطقة فئ بيتتإلن الطبيعية عوضا عن التحا ُبناء
وبنات المنطقة بالمدارس الوسطى في الخرطومُ ،و بربر وهو ُمر لم يكن يجد
القبول لدن كثير من األسر خاصة بالنسبة لتعليم البنات.

 - 1التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،
 - 2نفس المصدر،

.45

.45

 - 3تقارير مصلحي ، 1299/76/6

.29

 - 4جريدة اَلنتباه  ،العدد رقم  ، 1498الجمعة 2010/10/29م.
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في العام 1960م وبعد الشرول في تشييد مباني مدرسة شندي األميرية
الوسطى للبنات التي تم تصديقإلا في العام 1959م تحت مشرول معارف5/
باعتماد مالي قدره ثةثين ُلف وسبعماتة وخمسين جنيإلا ًُ 1،صبحت مدينة شندي
التي كانت تإليمن هيمنة تامة على التعليم األوسط في المنطقة تحتضن ُربعة من
مؤسسات التعليم األوسط بمنطقة شندي ،حيث كانت بإلا مدرسة وسطى حكومية
واحدة للبنين هي مدرسة شندي الريفية من جملة ثةثة وعشرون مدرسة وسطى
للبنين بالمديرية الشمالية تمثل نسبة  %4.3من جملة مدارس البنين الوسطى
بالمديرية الشمالية ،ومدرسة بنات حكومية وسطى واحدة من جملة ست مدارس
حكومية وسطى بالمديرية الشمالية هي مدرسة شندي األميرية الوسطى للبنات
بنسبة  %16.6من جملة مدارس البنات الوسطى بالمديرية الشمالية .هَا با ضافة
لى مدرسة ُهلية وسطى للبنين ومعإلد ديني ُوسط .وعلى هَا يمكننا القول بأن
مدينة شندي قد حازت على نسبة  %6.9من جملة المدارس الوسطى الحكومية
للبنين والبنات بالمديرية الشمالية وهي نسبة َل بأس بإلا مقارنة بمدن ُخرن
بالمديرية ،ولكنإلا على مستون منطقة شندي التي تمتد من ُم علي شماَل لى
حجر العسل جنوبا تبدو نسبة ضتيلة نوعا ً ما .

 4ـــ  4ـــ  2التعليم األوسط في منطقة شندي  1963ـــ 1964م:
تميزت الفترة الممتدة من العام 1963م وحتى العام 1964م عن الفترة التي
سبقتإلا في مجال التعليم في السودان ،بأنإلا شإلدت تنفيَ ُضخم مشرول للتوسع في
مجال التعليم شإلدت البةد منَ نشاء مصلحة المعارف وحتى العام 1969م ،وقد
تم بموجب هَا المشرول نشاء ُكثر من ثةثماتة وخمسون وحدة تعليمية في
مختلف المراحل الدراسية  .وقد كانت الزيادة التي حظيت بإلا منطقة شندي في
ُعداد المدارس الوسطى في هَه الفترة تماثل تماما ً عدد المؤسسات التعليمية
الحكومية الوسطى التي كانت موجودة بالمنطقة قبل تنفيَ هَا المشرول  ،بمعنى ُن
مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م1964-م تسبب في حدوث زيادة في
مؤسسات التعليم األوسط بمنطقة شندي بنسبة  %100وَلك عبر نشاء مدرستين
 - 1تربية وتعليم .150/17/1
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حكوميتين في المرحلة الوسطى حداهما للبنين واألخرن للبنات  .ليرتفع بَلك عدد
المدارس الحكومية الوسطى للبنين والبنات بمنطقة شندي من مدرستين في العام
1959م لى ُربع مدارس في العام 1963م .

 4ـــ  4ـــ  3مشرول التوسع التعليمي للعام  1963ـــ 1964م:
في عام 1963م وضمن مشرول التوسع التعليمي للعام 1963م تم
التصدي بإنشاء ثةثة عشر مدرسة وسطى بالمديرية الشمالية ثماني مدارس منإلا
2
شندي منإلا مدرسة وسطى للبنين بقرية
للبنين وخمس للبنات  ،وكان نصيب منطقة
3
وسطى للبنين خارج
ود بانقا جنوب شندي في ُكتوبر 1963م  ،وهي ُول مدرسة
مدينة شندي منَ بداية التعليم األوسط بالمنطقة ،وقد وضعت المدرسة مؤقتا ً بمدينة

شندي في مباني مدرسة اَلستقةل األولية بشندي ثم نوقلت فيما بعد لى ود بانقا في
مباني مدرسة ود بانقا األولية التي تم تشييد مباني بديلة لإلا ،وبقيام هَه المدرسة
ارتفع عدد مدارس البنين الوسطى الحكومية بمنطقة شندي لى مدرستين هما
مدرسة شندي الريفية الوسطى ومدرسة بانقا األميرية الوسطى ،وَلك من جملة
اثنتين وثةثين مدرسة وسطى للبنين بالمديرية الشمالية تمثل نسبة  %6.25من

جملة مدارس البنين الحكومية الوسطى بالمديرية الشمالية .

4

بإلا لمنطقة شندي هي مدرسة كبوشية

المدرسة الثانية التي تم التصدي
الوسطى للبنات و التي توعَد ُول مدرسة للبنات بمنطقة شندي يتم نشاؤها خارج
مدينة شندي و الثانية للبنات بمنطقة شندي ،وقد فتحت مدرسة كبوشية األميرية
الوسطى للبنات في 1963/9/21م في مباني مؤقتة بداخلية مدرسة البنات األولية
5
ارتفع عدد مدارس البنات الوسطى بمنطقة شندي
بالمحمية  .وبقيام هَه المدرسة

لى مدرستين من جملة ُحد عشر مدرسة ُميرية وسطى للبنات بالمديرية
 - 1تربيااة وتعلاايم /17/2ب ، 156/35/بيااان توزيااع الماادارس المصاادقة فااي مشاارول التوسااع للعااام 1963م
بالمديرية الشمالية ،

.1

 - 2نفس المصدر،

.1

 - 3نفس المصدر ،

.1

 - 4تقارير مصلحية ، 1403/85/6

.28

 - 5تربية وتعليم /17/2ب ، 156/35/بيان توزيع المدارس الوسطى ،
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1

الشمالية  ،وتمثل مدارس شندي 1الوسطى األربع مجتمعة بنين وبنات نسبة %9.3
من جملة مدارس البنين والبنات األميرية بالمديرية الشمالية حتى العام 1963م .

 4ــــ  4ــــ  4التعليم األوسط في منطقة شندي  1965ـــ 1969م:
شإلدت هَه الفترة في السودان قيام مشروعين للتوسع التعليمي في البةد
هما مشرول التوسع التعليمي للعام 1966م ـ1967م ،ومشرول التوسع التعليمي
للعام 1968م ـ1969م ،وكما هو معلوم فإن مشروعات التوسع التعليمي كانت
خةصة لدراسات تقوم بإلا مكاتب التعليم بالمديريات المختلفة ت ووضع في شكل
توصيات ُو مقترحات يتم وضع الخطط وتوفير اَلعتمادات المالية الةزمة لإلا
حتى تتحول لى وحدات تعليمية يتم نشاؤها في المناط ال ومخصصة لإلا حسب
المقترحات المقدمة من مكاتب التعليم.ولم يكن هَا الترتيب والتخطيط المحكم يمنع
قيام مدارس ُو وحدات تعليمية خارج ُ وطر تلك المشروعات ،ففي بع األحيان
كان وزير التربية والتعليم يقوم بمنح التصديقات الةزمة لقيام وحدات تعليمية
خارج ُطر مشروعات التوسع التعليمي ،وهَه الوحدات تكون في ُتلب األحوال
مدارس شعبية ُو مدارس ُهلية معانة  .وفى هَا الجانب فقد 2شإلدت منطقة شندي
قيام ُربع مدارس وسطى من هَا النول خةل تلك الفترة التي نشطت فيإلا
التنظيمات السياسية ونواب الدواتر الج رافية وُعيان المدن والقرن في السعي
للحصول على التصادي

الةزمة

نشاء المدارس في مدنإلم وقراهم بمراحلإلا

المختلفة.
في الفترة بين العامين 1965م و 1967م قامت بمنطقة شندي ثةث
مدارس وسطى للبنين خارج طار مشروعات التوسع التعليمي لألعوام 1966م
ـ1967م و1968م ـ1969م حيث تم نشاء مدرسة عبد الكريم السيد الوسطى
بمدينة شندي في عام 1967م ،وهي مدرسة حكومية وسطى تكفل ببناتإلا وتأثيثإلا
رجل األعمال عبد الكريم السيد وسلمإلا لوزارة التربية والتعليم  ،كما قام ُهالي
 - 1تقارير مصلحية ، 1203/85/6
 - 2تربية وتعليم ، 5/1/1
 - 3تربية وتعليم ، 141/16/1
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وُعيان قرية قندتو في عام 1966م بتشييد مدرسة قندتو الشعبية الوسطى التي
سلمت ُيضا ً لوزارة التربية والتعليم ،وفي عام 1967م تم التصدي بقيام مدرسة
و
ُهلية وسطى معانة للبنين بقرية حو بانقا جنوب شندي قامت هي ُيضا ً بالجإلد
الشعبي لمواطني القرية وُعيانإلا  ،كما شإلدت هَه القريةُ 1يضا ً قيام مدرسة ُهلية
وسطى معانة للبنات في مارس 1969م ووضعت مؤقتا ً بمباني نادي قرية حو
بانقا وقبلت الدفعة األولى لإلَه المدرسة في ُتسطس 1969م .
نشاء ثةث مدارس وسطى دفعة واحدة وخةل عامين فقط بمنطقة شندي
عدت ضافة ومقدرة للتعليم
كان حدثا ً ومإلما ً تجلت ُهميت في ُن تلك المدارس و
األوسط في المنطقة خاصة تعليم البنين ،الَي كان قد تلقى دفعة قوية في العام
1964م بقيام مدرسة كبوشية الوسطى للبنين التي فوتحت مؤقتا ً في مباني مدرسة
الدامر الوسطى للبنين واستقبلت الدفعة األولى لإلا بمدرسة الدامر الوسطى ،ثم
رحلت في العام 1965م لى مبانيإلا الحالية بقرية كبوشية شمال شندي  .وعلى
هَا يمكننا القول بأن عدد المدارس الوسطى الحكومية واألهلية التي تم نشاؤها
خةل الفترة من العام 1964م وحتى العام 1968م على مستون مدارس البنين
فقط كانت تساوي عدد المدارس التي ُنشتت بمنطقة شندي منَ عام 1944م حتى
العام 1963م ،بما في َلك مدرسة شندي األهلية الوسطى على مستون البنين
والبنات معا ً بنسبة زيادة متوية قدرها .%80

 4ـــ  4ـــ  5مشرول التوسع التعليمي للعام  1968ـــ 1969م:
ضمن مشرول التوسع التعليمي للعام 1968م ـ1969م تم التصدي
للمديرية الشمالية بثمان مدارس وسطى من جملة عشرين مدرسة تم التصدي بإلا
لجميع ُنحاء السودان ،وقد كان نصيب منطقة شندي من هَه المدارس الثمان
مدرستين للبنات هما مدرسة قندتو الوسطى للبنات ومدرسة حجر العسل الوسطى

 - 1تربية وتعليم ، 5/1/1

.92

.92
 - 2نفس المصدر،
 - 3مقابلة مع األستاَُ /حمد علي المبارك  ،بمكتب بجامعة شندي 2010/10/9م.
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1
من منطقة شندي ،وقد شكل قيام هاتين المدرستين
للبنات في النصف الجنوبي

ُهمية خاصة تمثلت في ُن وقبيل قيام هاتين المدرستين لم تشإلد المنطقة الجنوبية
من منطقة شندي قيام ُي مدارس وسطى للبنات حتى العام 1968م ،مما يعني
ُن تعليم البنات األوسط في النصف الجنوبي من منطقة شندي في بيتتإلن الطبيعية
لم يكن متاحا ً حتى َلك الوقت ،وُنإلن كن يجدن صعوبة كبيرة في اَللتحا
بالمدارس الوسطى خارج مناطقإلن.كَلك تجلت ُهمية قيام هاتين المدرستين في
ُن وبقيامإلما ارتفع عدد مدارس البنات الوسطى بمنطقة شندي لى ُربعة مدارس
ُميرية ومدرسة ُهلية معانة هي مدرسة حو

بانقا الوسطى ،وبإلَا فقد ارتفعت

نسبة مدارس البنات الوسطى بمنطقة شندي لى  %22.2من جملة مدارس البنات

األميرية بالمديرية الشمالية في عام 1969م .

2

في مشرول التوسع التعليمي للعام 1968م ـ1969م َلحظنا ُن منطقة
لإلا بمدارس وسطى للبنين مثل معظم ُنحاء المديرية

شندي لم يتم التصدي

صد
الشمالية ،باستثناء منطقتي الكاب والعالياب اللتين و

لكل منإلما بمدرسة

3
ُن منطقة شندي خاصة
وسطى للبنين في هَا المشرول .ولعل هَا يشير لى

والمديرية الشمالية عامة كانت قد حظيت بمدارس وسطى تناسب ما هو موجود
فيإلا من مدارس ُولية بالنسبة لمدارس البنين الوسطى ،خاصة منطقة شندي التي
كانت توجد فيإلا ثةث وعشرين مدرسة ُولية للبنين حتى العام 1969م ،تقابلإلا
سبع مدارس وسطى للبنين ومعإلد ديني بنسبة مدرسة وسطى واحدة لكل ثةث
مدارس ُولية ،مع مراعاة وجود عدد من المدارس األولية على الضفة ال ربية
للنيلُ.ما مدارس البنات الوسطى فقد زادت المدارس التي تم التصدي بإلا لمنطقة
شندي عدد مدارس البنات فيإلا لى ست مدارس وسطى للبنات ،مقابل عشرون
مدرسة ُولية للبنات بالمنطقة بواقع مدرسة وسطى للبنات مقابل ثةث مدارس
ُولية وهي نسبة معقولة نوعا ما ،والمةحظ هنا تساوي نسبة ُعداد المدارس
 - 1تربية وتعليم ،5/1/1
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 - 2تقارير مصلحية ، 206/18/6
 - 3تربية وتعليم ،5/1/1

.29

.61
171

الوسطى بالنسبة للبنين والبنات مع المدارس األولية بالمنطقة بنسبة واحد لى ثةث
.
لى جانب هيمنة مدينة شندن على التعليم األولى واألوسط في المنطقة عبر
احتضانإلا ألكبر عدد من الوحدات التعليمية في هاتين المرحلتين ،تةحظ ُن
مدينة شندي وقورن كبوشية وقندتو قد تميزت عن بع القرن والمراكز الحضرية
في المنطقة ،بأن كل منإلا كانت قد احتضنت مدرسة ُولية للبنات وُخرن للبنين
على األقل ،بجانب احتضانإلا ُيضا ً لمدرسة وسطى للبنين وُخرن للبنات وهَا ُمر
لم نلحظ َل في هَه المراكز الحضرية الثةث على مستون هَه المنطقة . ،وقد
كان من المؤمل ُن تنضم قرية حو

بانقا لى هَه المراكز الثةث لوَل ُنإلا لم

تحتضن مدرسة بنات ُولية حتى عام 1969م.
عموما ً بنإلاية العام 1969م كانت توجد بمنطقة شندي ثةث وعشرين
مدرسة ُولية للبنات تقابلإلا ست مدارس وسطى موزعة توزيعا ً دقيقا ً على ُجزاء
منطقة شندي الشمالية والوسطى والجنوبية خاصة المناط الحضرية على شاطئ
النيلُ ،ما المناط الطرفية ومناط العرب الرحل فلم تشإلد قيام مدارس وسطى
للبنين ُو البنات حتى نإلاية العام 1969م .

 4ـــ  5التعليم الثانوي:
ظإلر التعليم الثانوي ألول مرة في السودان في عام 1902م في الخرطوم
وَلك بعد افتتاح كلية تردون التَكارية التي نقلت مدرستإلا الثانوية في عام
1945م لى ضاحية وادي سيدنا بأمدرمان

1
كلية تردون
فساح المجال ُمام

للترقي لى كلية جامعية تواكب التطور التعليمي في البةد ،ثم تأسست مدرسة
ثانوية ُ وخرن خارج العاصمة بضاحية حنتوب بود مدني في نفس العام الَي نوقلت
2
التعليمي
في المدارس الثانوية بكلية تردون لى وادي سيدنا  ،وبَلك ُصبح السلم

في البةد عقب هَين الحدثين المإلمين يتكون من مجموعة من الوحدات التعليمية
 - 1وفد السودان ،مرجع ساب ،

.40-39

 - 2نفس المرجع .40-39 ،
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في المرحلتين األولية والوسطى ،ومدرستين للبنين في المرحلة الثانوية هما
مدرستي وادي سيدنا بالخرطوم وحنتوب بود مدني .
في الفترة من العام 1945م وحتى استقةل البةد كانت المدارس الثانوية
قليلة العدد محدودة اَلنتشار على المستون الج رافي للبةد ،وَلك بسبب التكلفة
المالية العالية نشاء مدرسة ثانوية وعدم توفر العدد الكافي من األساتَة المؤهلين
للعمل فيإلا ،كما ُن التعليم الثانوي ُيضا ً كان ومكلفا ً بالنسبة للطةب ولم تكن
الدراسة مجانية وكان الطالب يدفع مصروفات سنوية قدرها ثةثين جنيإلا ً للطالب
الداخلي وعشرين جنيإلا ً للطالب الخارجيُ.ما الطالبات فقد كانت تفر
رسوما ً دراسية قدرها خمسة عشر جنيإلا ً للطالبة الداخلية واثنا عشر جنيإلا ً
1
المدارس الثانوية تستقطب ُعدادا ً قليلة من خريجي
للخارجية  ،ولَلك فقد كانت
عليإلن

المدارس الوسطى تقودهم ما لى الجامعة لمواصلة تعليمإلم ُو لى دواوين
الحكومة للعمل كموظفين في خدمة الحكومة ،ومع

هَا فقد كان القبول في

المدارس الثانوية في كثير من األحيان وَلعتبارات سياسية يفتح الباب على
مصراعي ُمام ُبناء العمد ورؤساء القباتل ويعر

عن الطةب 2المتفوقين من

ُبناء العامة الَين لم يكن بمقدورهم دفع المصروفات الدراسيةُ ،ما القبول نفس فقد
كان قوميا ً يتم على مستون القطر بسبب قلة عدد المدارس في َلك الوقت حيث لم
تكن توجد مدارس ثانوية َل في مدن ُم درمان (وادي سيدنا)  ،ود مدني
(حنتوب) ،األبي

(خور طقت)  ،عطبرة  ،الفاشر وبورتسودان .

 4ـــ  5ـــ  1التعليم الثانوي بالمديرية الشمالية:
بدُ التعليم الثانوي في المديرية الشمالية ألول مرة في العام  1954عندما تم
نشاء مدرسة عطبرة الثانوية للبنين كأول مدرسة ثانوية عليا للبنين بالمديرية
4
بالمديرية حتى العام  ،1960ثم انضمت ليإلا مدرسة
الشمالية والمدرسة الوحيدة

 - 1تربية وتعليم .34/6/9/1
 - 2وفد السودان ،مرجع ساب ،
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 - 3تقارير مصلحية ، 34/3/6
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 - 4التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
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مروي الثانوية للبنين في العام 1961م كثاني مدرسة ثانوية للبنين بالمديرية
الشمالية .

1

ُما مدارس البنات الثانوية فقد بدُت في الظإلور في المديرية الشمالية في
العام 1961م في مدينة بربر التي تعتبر مدرستإلا الثانوية ُول مدرسة ثانوية
للبنات بالمديرية الشمالية تلتإلا مدرسة شندي الثانوية للبنات التي تأسست في عام
1962م كثاني مدرسة ثانوية للبنات بالمديرية الشمالية ،وُول مدرسة ثانوية على
2
المدرستين في مدينتي بربر
مستون البنين والبنات بمنطقة شندي ،وبقيام هاتين

وشندي ارتفع عدد المدارس الثانوية بالمديرية الشمالية لى ُربع مدارس ثانوية
في العام 1962م و لى سبع مدارس ثانوية في مطلع العام  ،1969خمسة منإلا
للبنين واثنتان للبنات تمركزت في خمس مدن بالمديرية الشمالية .

3

 4ـــ  5ـــ  2التعليم الثانوي في منطقة شندي:
منَ ظإلور التعليم الثانوي بالمديرية الشمالية في العام 1954م وحتى العام
1962م ظلت منطقة شندي بأكملإلا والمنطقة الجنوبية للمديرية الشمالية على وج
العموم

خارج داترة المناط

التي شإلدت قيام مدارس ثانوية بالمديرية

الشمالية.وقد كان الطةب الناجحين في امتحانات الدخول للمدارس الثانوية من
ُبناء وبنات منطقة شندي في َلك الوقت ،يلتحقون بالمدارس الثانوية خارج
المنطقة في عطبرة ،بورتسودان ،الخرطومُ ،مدرمان ،األبي

والدامر حيث

كانت توجد المدارس الثانوية وكليتي المعلمات في ود مدني وُم درمان والدامر.
وقد كان التحا ُبناء وبنات المنطقة بإلَه المدارس ينطوي على قدر من المشقة
للطةب وُسرهم األمر الَي حتم على ُبناء المنطقة السعي لدن المستولين في
التربية والتعليم من ُجل نشاء مدرسة ثانوية للبنات ،نتيجة لتزايد ُعداد الطالبات
الجالسات َلمتحانات الدخول لمدارس البنات الثانوية في المنطقة الجنوبية من
المديرية الشمالية ،التي كان يوجد بإلا عدد من المدارس الوسطى للبنات في شندي
 - 1نفس المصدر ،

.52

 - 2التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
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 - 3تربية وتعليم .60/10/9
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والمتمة وكبوشية والدامر حتى العام 1963م ،مع األخَ في اَلعتبار ُن القبول
للمدارس الثانوية في تلك الفترة كان قومياً .وبالفعل تحققت طموحات ُهالي منطقة
شندي وتم افتتاح مدرسة شندي الثانوية للبنات في العام 1963م بمدينة شندي ،بعد
تسعة ُعوام من تأسيس ُول مدرسة ثانوية بالمديرية الشمالية كرابع مدرسة ثانوية
بالمديرية الشمالية وثاني مدرسة ثانوية للبنات بعد مدرسة بربر الثانوية للبنات .
َا ُمعنا النظر في حركة انتشار المدارس الثانوية بمنطقة شندي والمناط
التي تمركزت فيإلا هَه المدارس ،سنجد ُن معظم القرن ومناط

التجمعات

السكانية في المنطقة حتى العام 1969م بداية الحكم العسكري الثاني ،كانت تخلو
تماما ً من المدارس الثانوية باستثناء مدينة شندي التي كانت تعتبر المدينة الوحيدة
في المنطقة الجنوبية من المديرية الشمالية ،والمدينة الوحيدة التي ضمت بين
جنباتإلا مدرستين ثانويتين هما شندي الثانوية للبنات وشندي الثانوية للبنين.كما
ُنإلا كانت واحدة من خمس مدن بالمديرية الشمالية حظيت كل منإلا بمدرسة ثانوية
على األقل وَلك حتى مطلع العام .1970
في العام 1962م ومن جملة ُربع مدارس ثانوية بالمديرية الشمالية حظيت
منطقة شندي بمدرسة ثانوية واحدة هي مدرسة شندي الثانوية للبنات تمثل نسبة
 %25من جملة المدارس الثانوية بالمديرية الشمالية  ،مما يشير لى منطقة 2شندي
قد تحصلت على نسبة َل بأس بإلا في مجال تعليم البنات الثانوي بالمديرية
الشمالية ،والَي كانت وحدات التعليمية بالمديرية في َلك الوقت تساوي عدد
وحدات تعليم البنين الثانوي حيث كانت توجد بالمديرية الشمالية مدرستان لكل،.
على الرتم من ُن عدد مدارس البنات الوسطى بالمديرية الشمالية في َلك الوقت
كان تسع مدارس وسطى للبنات بواقع مدرسة ثانوية عليا واحدة لكل ثةث مدارس
وسطى  ،بينما كان عدد مدارس 3البنين الوسطى بالمديرية الشمالية في نفس الوقت
حوالي ُربعة وعشرون مدرسة وسطى بواقع اثنا عشر مدرسة وسطى مقابل كل
 - 1التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،
 - 2تقارير مصلحية ، 1299/76/6
 - 3نفس المصدر ،
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مدرسة ثانوية عليا للبنين بالمديرية في َلك الوقت  ،ولعل َلك هو السبب 1الَي
دفع الكثيرين من ُبناء المنطقة للبحث عن موطئ قدم لإلم في مدارس البنين
الثانوية خارج منطقة شندي في بورتسودان وادي سيدنا حنتوب وخور طقت،
لةستفادة من مميزات القبول القومي ونظام الداخليات بالمدارس الثانوية.
بعد نشاء مدرستي دنقة الثانوية وبربر الث انوية تقل صت نسبة مساهمة
منطقة شندي في التعليم الثانوي البال ة  %25من جملة المدارس الثانوية
بالمديرية الشمالية

لى  %16.6في العام 1963ـ 1964م وَلك بعد تنفيَ

مشرول التوسع التعليمي األول الَي ُضاف للمديرية الشمالية مدرستين
ثانويتين.تير ُن وعلى الرتم من تقل

نسبة منطقة شندن لى  %16.6من

جملة المدارس الثانوية بالمديرية الشمالية َل ُن منطقة شندي ظلت محافظة
على وضعإلا الساب بالنسبة لمدارس البنات الثانوية بالمديرية الشمالية بنسبة
مساهمة قدرها  ،%50واستمرت على هَا الحال حتى العام  1968م
ـ 1969م بسبب عدم نشاء مد رسة بنات ثالثة في المديرية الشمالية بعد
مدرستي شندي الثانوية وبربر الثانوية حتى العام  1969م .
في العام الدراسي 1964م ـ1965م تم تأسيس مدرسة شندي الثانوية
3
يتم
بنين كخامس مدرسة ثانوية للبنين بالمديرية الشمالية و خر مدرسة ثانوية

نشاؤها بالمديرية الشمالي ة حتى قيام الحكم العسكري الثاني في البةد ،وبقيام
هَه المدرسة ارتفع عدد المدارس الثانوية العليا بالمديرية الشمالية لى سبع
مدارس خمس منإلا للبنين واثنتان للبناتُ ،ربع من هَه المدارس كانت تتمركز
في مدينتين فقط هما مدينتي بربر وشندي اللتين حظيت كل منإلما بمدرسة
ثانوية للبنين وُخرن للبنات ،وقد ُد ن قيام هَه المدرسة لى ُن ترتفع نسبة
مساهمة منطقة شندي في التعليم الثانوي العالي بالمديرية الشمالية مرة ُخرن
في العام 1964م ـ1965م لى 5ر %28وهي ُعلى نسبة مساهمة تحصل
 - 1نفس المصدر ،

.28

 - 2تقارير مصلحية ، 1059/58/6

.32

 - 3تقارير مصلحية ، 1057/58/6
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2

عليإلا المنطقة حتى ت يير السلم التعليمي في العام 1972م .والجدول ُدناه
يبين مساهمة كل من مدن عطبرة ومروي وبربر ودنقة وشندي في التعليم
الثانوي بالمديرية الشمالية من العام  1954م وحتى العام 1968م .

جدول رقم ()9
نسب تمركز المدارس الثانوية بالمديرية الشمالية خةل الفترة من العام
1954م وحتى العام 1968م
م

المدينة

1

عطبرة

1954

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

100

100

6ر16

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

%50

%25

%

%

2

مروي

-

-

%50

%25

3

بربر

-

-

-

%25

4

دنقة

-

-

-

-

5

شندي

-

-

-

%25
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%

%

%

%

%

%

6ر16

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

%

%

%

%

%

%

3ر33

5ر28

5ر28

5ر28

5ر28

5ر28

%

%

%

%

%

%

6ر16

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

2ر14

%

%

%

%

%

%

6ر16

5ر28

5ر28

5ر28

5ر28

5ر28

%

%

%

%

%

%

* ا حصاء التربوي لألعوام 1960م ـ1968م.

من خةل الجدول نةحظ ُن ومنَ العام 1954م وحتى العام 1960م كان
التعليم الثانوي متمركزا ً في مدينة عطبرة بنسبة  ،%100وُن منَ العام 1964م
لم يتم نشاء مدرسة ثانوية ُخرن بالمديرية الشمالية للبنين ُو البنات حتى مطلع
العام  1969ولم يت ير هَا الواقع َل بعد قيام الحكم العسكري الثاني في السودان،
وقد ظلت مدينتي بربر وشندي تساهمان بأكبر نسبة من المدارس الثانوية بالمديرية
الشمالية منَ العام 1964م وحتى العام 1969م.

 4ـــ  5ـــ  3مدرسة شندي الثانوية بنات:
177

تأسست مدرسة شندي الثانوية بنات في يوليو 1962م وهي ُول مدرسة
ثانوية بمنطقة شندي ،وقد قبلت الدفعة األولى من طالبات المدرسة التي خطط لإلا
ُن تكون من نإلرين بمدرستي الخرطوم وُم درمان الثانوية للبنات ،وفي يوليو
1963م تم قبول الدفعة الثانية من طالبات المدرسة التي انتقلت لى مدينة شندي
1
ومكاتب َلستيعاب طالبات
كمدرسة داخلية في مباني مؤقتة استخدمت كفصول
السنتين األولى والثانية اللَين بلغ تعدادهن ماتة وثمانية وُربعين طالبة ،ماتة واثنا
عشر طالبة منإلن بالداخلية وستة وثةثين طالبة خارج الداخلية من مدينة شندي
ُومن القرن المجاورة يقمن مع ُقارب لإلن بالمدينة .
في العام 1963م شرعت وزارة المعارف في تشييد مباني مدرسة شندي
الثانوية للبنات في موقعإلا الحالي ،شر خط السكة حديد لى الشمال من المنطقة
الصناعية ،وقد بدُ العمل ُوَلً في تشييد الفصول والداخليات والشعب ومكاتب
ا دارة واألساتَة ،و اكتمل تشييد هَا الجزء وهو المبنى الرتيسي للمدرسة في عام
3
الرتيسي للمدرسة من ثماني حجرات للدراسة تم بناؤها
1965م  ،ويتكون المبنى

على اعتبار ُن المدرسة تتكون من نإلرين على نظام السلم التعليمي القديم
 ،4+4+4ومخزنين ُحدهما لتخزين تَاءات العون ال َاتي واآلخر للمواد
المستإللكة ،و مباني ا دارة وحجرة تدبير منزلي وحجرة خياطة وحجرة فنون
ومعمل للفيزياء و خر للكيمياء ،با ضافة لى منزل لناظر المدرسة و منازل
ُخرن للمدرسين والموظفين والعمال .

4

ُما داخليات الطالبات فقد تم تشييدها داخل سور المدرسة بالقرب من
حجرات الدراسة و على مسافة معقولة منإلا ،وقد تم الفرا من تشييدها في عام
1965م .وقبل اكتمال تشييد الداخليات

ولمعالجة مشكلة سكان الطالبات

استخدمت مباني مدرسة شندي األميرية الوسطى للبنات التي تم تشييدها في العام

 - 1التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،
 - 2تقارير مصلحية ، 1403/85/6

.61

.32

 - 3التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،

.61

 - 4تربية وتعليم .60/10/9
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1
البنات الوسطى تم
1962م كداخلية لطالبات المدرسة مؤقتا ً  ،وبعد افتتاح مدرسة

ترحيل طالبات الداخلية لى منازل مستأجرة داخل مدينة شندي ،استخدمت كسكن
للطالبات يتم التقيد في بالضوابط المعتادة لداخليات الطالبات ،وقد ظل الوضع
بالنسبة لسكن طالبات المدرسة على هَا الحال حتى يناير 1965م عندما ُصبحت
مباني داخلية الطالبات بمدرسة شندي الثانوية مإليأة َلستقبالإلن بعد اكتمال تشييد
عنابرها الخمس التي تسع لعدد ماتتي طالبة ومسجد وناد للطالبات .

2

مدرسة شندي الثانوية للبنات خطط لإلا ُن تكون مدرسة َات نإلرين تقبل
سنويا ً ما بين خمسة وسبعين لى ثمانين طالبة ،تير ُن المدرسة ولظروف التوسع
في العليم الثانوي قبلت في العام 1968م ثةثة فر بالسنة األولى عدد طالباتإلا
ً 3
عن تعداد جميع طالبات المدرسة عند
ماتة وخمسة طالبة  ،وهو عدد يقل قلية
انتقالإلا من الخرطوم وُم درمان لي مدينة شندي و البالغ ماتة وثمانية وُربعون
طالبة ،في العام 1968م ارتفع عدد طالبات المدرسة لى ثةثماتة وخمسون
4
ُعداد طالبات مدرسة شندي الثانوية بنات وتصنيفإلن
طالبة .والجدول ُدناه يبين

من ناحية السكن في الفترة من العام 1963م وحتى العام 1968م .

جدول رقم ()10
تعداد وتصنيف طالبات مدرسة شندي الثانوية بنات من ناحية السكن
والفر في الفترة من العام 1963م وحتى العام 1968م.
الص

العام

عدد

الدراسي

الفر

1

1963م

4

112

2

1964م

6

174

م

داخليات

خارجيات

36

78

54

80

األول

 - 1تربية وتعليم .150/17/1
 - 2تربية وتعليم .60/10/9
 - 3تقارير مصلحية ، 1403/85/6
 - 4تقارير مصلحية ، 201/18/6

ف

.32
.32
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الصف

الصف

الصف

المجمو

الثاني

الثالث

الرابع

ل

70

-

-

148

78

70

-

238

3

1965م

6

194

38

77

82

73

-

232

4

1966م

8

254

58

80

76

81

75

312

5

1967م

8

271

62

86

80

80

87

333

6

1968م

9

292

58

105

78

77

90

350
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نةحظ من الجدول ُن مدرسة شندي الثانوية بنات ،منَ تأسيسإلا في العام
1962م وحتى العام  ،1968كانت قد قبلت خمسماتة وستة وسبعين طالبة ،وُن
ُكبر دفعة تم قبولإلا من الطالبات بالمدرسة كان في العام 1968م حيث تم قبول
ماتة وخمسة طالبة بالسنة األولى ،و بلغ تعداد الفر الدراسية بالمدرسة في نفس
العام ،تسعة فر  .كما نةحظ ُن الطالبات الداخليات بالمدرسة كانت اعدادهن ُكبر
بكثير من ُعداد الطالبات الخارجيات وهَا ُمر ربما تكون قد تسببت في سياسة
القبول القومي للمدارس الثانوية  ،حيث كانت المدرسة ت َن بالطالبات على
مستون مدارس القطر والمدارس الوسطى القريبة منإلا ،مثل مدرسة شندي
األميرية الوسطى وكبوشية الوسطى ،والمتمة الوسطى للبنات .
مدرسة شندي الثانوية بنات كانت تعتبر المدرسة الثانية على مستون مدارس
البنات بالمديرية الشمالية بعد مدرسة بربر الثانوية للبنات ،وقد ظلت المدرسة منَ
تأسيسإلا في العام 1962م تشكل نسبة  %50من جملة المدارس الثانوية للبنات
بالمديرية الشمالية حتى قيام الحكم العسكري الثانيُ ،ما ُعداد طالبت المدرسة مقارنة
بأعداد طالبات مدرسة بربر الثانوية  ،فقد كان عدد طالبات المدرسة في عام 1963م
يمثل نسبة  %39.7من جملة عدد الطالبات بالمدارس الثانوية للبنات بالمديرية
1
جملة الطالبات بالمديرية الشمالية في العام 1968م ،
الشمالية ونسبة  %49.1من
وقد كانت نسبة مساهمة المدرسة في تعليم البنات الثانوي في ُتلب األحوال ُقل من
نسبة  ،%50ما عدا في عامي 1966م و1967م ،حيث بل ت نسبة مساهمة المدرسة
في تعليم البنات الثانوي بالمديرية الشمالية نسبة  %51.3و5ر %50على التوالي،

 - 1تقارير مصلحية ، 1403/85/6
 - 2تقارير مصلحية ، 201/18/6

.32
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والجدول ُدناه يبين نسبة مساهمة مدرسة شندي الثانوية للبنات من العام 1963م
وحتى العام 1968م .

جدول رقم ()11
مقارنة بين ُعداد طالبات مدرسة شندي الثانوية وبربر الثانوية بين العامين
1963و1968م.
م

العام
الدراسي

عدد طالبات عدد طالبات
مدرسة

مدرسة

شندي

بربر

المجمول

نسبة طالبات شندي
لى طالبات بربر

1

1963م

148

225

373

7ر%39

2

1964م

938

304

542

9ر%43

3

1965م

232

270

502

2ر%46

4

1966م

312

296

608

3ر%51

5

1967م

333

226

659

5ر%50

6

1968م

350

362

712

1ر%49
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بالنسبة لنشاطات الطالبات بالمدرسة فقد كانت توجد سبع جمعيات مدرسية
هي الجمعية الدينية ،الجمعية العلمية ،الجمعية األدبية والفنية ،جمعية التمثيل
والموسيقى  ،جمعية الل ة ا نجليزية ،وجمعية العلوم اَلجتماعية وهَه الجمعيات
مجتمعة كانت تمثل النشاط الطةبي المصاحب للمنإلي بالمدرسة الثانوية العليا
للبنات

وتعكس مدن تفاعل طالبات المدرسة مع هَه الجمعيات ،حيث كان

ينضوي تحت لواء هَه الجمعيات عدد كبير من طالبات المدرسة خاصة الطالبات
الداخليات الةتي كن يجدن في هَه األنشطة متنفسا لإلن ومجاَلً ُرحب براز
مواهبإلن الفنية واألدبية .

 - 1التعليم في المديرية الشمالية  ،مصدر ساب ،

2

.61

 - 2تربية وتعليم .60/10/9
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1

با ضافة للطالبات كانت المدرسة تضم مجموعات العاملين من ُساتَة
وموظفين وعمال ،وكانت المدرسة تدار بواسطة ناظر المدرسة الَي كان ينتمي
لى شريحة األساتَة الَين كانوا يتوزعون على الشعب المختلفة بالمدرسة ،مثل
شعبة الل ة العربية ،الل ة ا نجليزية ،العلوم اَلجتماعية ،الرياضيات ،العلوم ،الل ة
الفرنسية ،الفنون والعلوم اَلجتماعية ا ضافية .وقد كانت قوة المدرسة من األساتَة
في عام 1963م تتكون من تسعة ُساتَة بما فيإلم ناظر المدرسة ثم بل ت في العام
1968م سبعة وعشرون ُستاَا ً بما فيإلم ناظر المدرسة  .والجدول ُدناه يبين ُعداد
األساتَة وتصنيفإلم َكور و ناث سودانيين وُجانب بمدرسة شندي الثانوية العليا
للبنات في الفترة من العام 1963م وحتى العام 1968م .

جدول رقم ()12
األساتَة بمدرسة شندي الثانوية بنات في الفترة من العام  1963وحتى العام
1968م.
م

السنة

ُساتَة َكور

ُساتَة ناث

سودانيون

ُجانب

مجمول األساتَة

1

1963م

7

2

9

-

9

2

1964م

9

4

13

-

13

3

1965م

13

4

16

ُ( 1نثى)

17

4

1966م

14

5

18

ُ( 1نثى)

19

5

1967م

14

10

23

َ( 1كر)

24

6

1968م

17

10

26

ُ( 1نثى)

27
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معظم هؤَلء األساتَة ،كانوا يسكنون في منازل حكومية تابعة للمدرسة
عددها اثنا عشر منزَلً بما فيإلا منزل ناظر المدرسة الَي كان يعد األكبر بينإلا
وخمسة منازل متوسطة لسكن األساتَة ومنزلين خرين للموظفين .
ُما مجموعات العمال والموظفين فقد كانت تعتبر األكبر في المدرسة من حيث
العدد

خاصة العمال ،وقد كان بالمدرسة عدد من الموظفين يش لون وظيفة

محاسب  ،كاتب ُ ،مين مخزن  ،فني معمل ،با ضافة لعدد من العمال يش لون

 - 1تربية وتعليم .60/10/9
182

1

وظاتف سات  ،نجار  ،ممرضة  ،طباخ  ،عامل صحة  ،خفراء وفراشين ،ضافة
لعدد من عمال اليومية ،وقد كان للموظفين والعمال نصيب من منازل المدرسة
الحكومي حيث كان نصيب الموظفين منزلين ص يرينُ ،ما العمال فقد كان
نصيبإلم ُربعة منازل ص يرة .

1

 4ـــ  5ـــ  4مدرسة شندي الثانوية بنين:
تأسست مدرسة شندي الثانوية للبنين في عام 1964م على نظام الداخلية
كثانى مدرسة ثانوية للبنين بمنطقة شندي والمدرسة السابعة في منظومة المدارس
الثانوية بالمديرية الشمالية  ،وقبلت المدرسة دفعتإلا األولى من الطةب في َلك
العام ،وقد وضعت المدرسة في مباني مؤقتة بمدينة شندي وصدر التصدي المالي
لتشييد مبانيإلا الداتمة في عام 1968-67م وتم تشييد ُربعة فصول ومعمل للعلوم
ومباني لإلدارة ومنزل كبير ومنزلين متوسطين ثم رحل اَلعتماد للعام المالي
1968م1969-م وُعلن المقاول الفاتز بالعطاء للشرول في العمل .
في  1964 / 6 / 9م زار السيد علي محمد حامد باشمفت
الش مالية مدينة شندي

ب ر

2

تعليم المديرية

البحث عن موقع لمدرسة شندي الثانوية

للبنين ،وفي ُثناء الزيارة تقدم السيد علي محمد حامد باقتراح يقضي
بوضع المدرسة الثانوية في موقع مدرسة شندي األهلية الوسطى فور ا ً ،بعد
ضافة حمامات ومطابخ في مبنى المدرسة األهلية على ُن تزال الحمامات
فور تشييد الداخليات و ا ضافات الةزمة لتكملة مباني المدرسة الوسطى.
و ُن تنتقل المدرسة األهلية الوسطى لى مباني مدرسة شندي الشمالية
األولية بنين

بعد ترميمإلا

وان تحول مدرسة البنين األولية لى مباني

الحشرات بمصلحة وقاية النباتات على ُن ينظر في تشييد مدرسة ُولية
جديدة للبنين  .تير ُن هَا المقترح 3قد قوبل بالرف

من قبل القاتمين بأمر

المدرسة األهلية الوسطى وفشلت مساعي السيد علي حامد .
 - 1تربية وتعليم .60/10/1
 - 2تربية وتعليم ،5/1/1

.63

 - 3تربية وتعليم .9/12/1
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بعد فشل خطة السيد علي محمد حامد وضعت المدرسة الثانوية بمباني
بن عباس حاليا ،حيث

الحشرات بوقاية النباتات في المبنى الَي تش ل مدرسة عبد

تم تحويل مخازن الحشرات لى فصول وُضيفت لإلَه المخازن خمسة فصول
ومعملين ومكتبين ،وفي مقابل است ةلإلا لمخازن وقاية النباتات هَه كانت وزارة
التربية والتعليم تقوم سنويا ً بدفع مبلغ ثةثة ُلف وتسعماتة وتسعين جني كإيجار لوقاية
النباتات ،با ضافة لى مبلغ ُلف ومتتان وثمانين جني كانت تدفع سنويا ً كأجرة لمنازل
استخدمت كسكن ألساتَة المدرسة وداخليات للطةب .

1

في عام 1964م قبلت المدرسة ُول دفعة من طةبإلا في ظل ظروف دقيقة
مرت بإلا المدرسة لم تكتمل خةلإلا بنياتإلا التحتية ،وقد كان عدد طةب الدفعة األولى
ثمانون طالبا ً حيث خطط للمدرسة ُن تكون من نإلرين وُن تكون على نظام الداخليات
 ،تير ُن لم يقبل ُي من طةب الدفعة األولى بالداخليات وَلك بسبب عدم وجود
داخليات تستوعب الطةب الداخليين ولم يتم تفعيل نظام الداخليات بالمدرسة َل في
العام 1965م ،حيث تم يواء واحد وثمانين طالبا ً من جملة ماتة وثةثة وستين طالبا ً
بالمدرسة في المنازل المستأجرة كداخليات للمدرسة  ،وقد بلغ تعداد الطةب 2الَين تم
قبولإلم بالمدرسة منَ العام 1964م وحتى العام 1968م ُربعماتة اثنان وعشرون طالبا ً
معظمإلم من الطةب الداخليين بالمدرسة  .والجدول ُدناه يبين ُعداد الطةب وبمدرسة
شندي الثانوية حتى العام 1968م .

جدول رقم ()13
طةب مدرسة شندي الثانوية في الفترة من  1964وحتى 1968م.
م

السنة
الدراسية

عدد
الفر

1

1964م

2

طةب
داخليو
ن
-

2

1965م

4

81

طةب
خارجيون

ُولى

ثانية

ثالثة

رابعة

المجمو
ل

80

80

-

-

-

80

62

82

81

-

-
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3

1966م

6

143

102

84

84

77

-

245

4

1967م

8

221

133

88

90

86

90

354

5

1968م

8

227

128

88

91

90

86

355

المصدر :ا حصاء التربوي لألعوام 1964م وحتى 1968م.

من الجدول نةحظ ُن ُكبر دفعة من الطةب تم قبولإلا في المدرسة
كانت في العامين 1967م و 1968م وهما العامين اللَين شإلدا ُكبر عدد من
الطةب قبلتإلم المدرسة على مستون فرقإلا الثمانية ،حيث بلغ تعداد طةب
المدرسة في عام 1967م ثةثماتة وُربعة وخمسون طالبا ً و ثةثماتة وخمسة
وخمسون طالبا ً في العام 1968م .
مدرسة شندي الثانوية للبنين كانت تعتبر المدرسة الخامسة على مستون
مدارس البنين الثانوية بالمديرية الشمالية بعد مدارس عطبرة  ،نوري  ،بربر ،
دنقة وقد ظل طةب المدرسة منَ تأسيسإلا في عام 1962م يشكلون نسبة
تتراوح ما بين  %6و %17من جملة ُعداد طةب المدارس الثانوية بالمديرية
الشمالية ،وهي نسبة تقل قليةً عن نسبة  %20التي كان من المؤمل ُن تشكل
مساهمة المدرسة باعتبارها تمثل خمس عدد مدارس البنين الثانوية بالمديرية
علما ً بان هَه النسبة كانت تعتمد في المقام األول على عدد األنإلر المكونة
للمدرسة.
والجدول التالي يبين نسبة طةب مدرسة شندي الثانوية بنين مقارنة مع بقية
طةب مدارس البنين الثانوية بالمديرية الشمالية في الفترة من العام 1964م وحتى
العام 1968م .

جدول رقم ()14
عدد طةب مدرسة شندي الثانوية بنين مقارنة مع ُعداد الطةب
بالمدارس الثانوية بالمديرية الشمالية في الفترة من العام  1964وحتى العام
 1968م.

185

م

العام الدراسي

عاااااااااادد الطااااااااااةب

عاااادد الطااااةب فااااي

مجماااااااول طاااااااةب

بمدرسااااااااة شااااااااندي

بقياااااااااة المااااااااادارس

المرحلااااااة الثانويااااااة

الثانوية

الثانوية بالمديرية

بالمديرية

نسبة طةب مدرساة
شاااااااااندي بالنسااااااااابة
لطاااااةب المااااادارس
األخرن

1

1964م

80

1399

1479

4ر%5

2

1965م

63

1582

1745

3ر%9

3

1966م

245

1854

2099

6ر%11

4

1967م

354

1948

2302

3ر%15

5

1968م

355

1850

2205

9ر%16

المصدر :ا حصاء التربوي لألعوام 1964م ــ 1968م.

هَا بالنسبة لما قدمت مدرسة شندي الثانوية للبنين في ميدان تعليم البنين
الثانوي بالمديرية الشمالية في األعوام المَكورة ُ ،ما بالنسبة لما قدمت المدرسة
في مجال التعليم الثانوي على مستون منطقة شندي فقد ظلت المدرسة منَ
تأسيسإلا في عام 1964م تساهم بنسبة تزيد عن  %25في مجال التعليم الثانوي
بمنطقة شندي

وقد ظلت هَه النسبة 1في تزايد مستمر حتى وصلت لى ُكثر من

 %50في العام 1967م  ،والجدول التالي يبين 2نسبة مساهمة كل من مدرسة
شندي الثانوية للبنين وشندي الثانوية للبنات في التعليم الثانوي بمنطقة شندي خةل
األعوام من 1962م وحتى العام 1968م .

جدول رقم ()15
ُعداد طةب وطالبات مدرستي شندي الثانوية في القترة من العام 1962
وحتى العام 1968م.
م

السنة

طةب شندي

طالبات

مجمول

نسبة مدرسة

نسبة مدرسة

الدراسية

الثانوية بنين

شندي

طةب

البنين

البنات

 - 1تقارير مصلحية ، 1056/58/6
 - 2نفس المصدر ،
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الثانوية بنات

المدرستين

1

1962م

-

80

80

-

%100

2

1963م

-

148

148

-

%100

3

1964م

80

238

318

1ر%25

9ر%74

4

1965م

163

232

395

3ر%41

7ر%58

5

1966م

245

312

557

9ر%43

1ر%56

6

1967م

354

333

687

5ر%51

5ر%48

7

1968م

355

350

705

3ر%50

7ر%49

المصدر :ا حصاء التربوي لألعوام 1962م -

1968م.

بالنسبة للعاملين بالمدرسة من مجموعات األساتَة والموظفين والعمال ،فقد
بدُت المدرسة في عام 1964م بعدد ُربعة ُساتَة بما فيإلم ناظر المدرسة ،ثم
ارتفع هَا العدد في عام 1968م لى واحد وعشرون ُستاَاً ،منإلم اثنان من
األجانب يتوزعون على ُقسام الل ة العربية  ،الل ة ا نجليزية  ،العلوم ،
الرياضيات  ،الفنون  ،التربية البدنية  ،العلوم اَلجتماعية  ،والجدول ُدناه يبين
عدد األساتَة بالمدرسة وتصنيفإلم حتى العام 1968م .

جدول رقم ()16
ُعداد األساتَة بمدرسة شندي الثانوية بنين في الفترة من العام 1964
وحتى العام 1968م
م

العام

ُساتَة َكور

ُساتَة ناث

سودانيون

ُجانب

عدد األساتَة

1

1964م

4

-

40

-

4

2

1965م

14

-

14

-

14

3

1966م

16

-

15

1

16

4

1967م

21

-

20

1

21

5

1968م

21

-

19

2

21

الدراسي

المصدر :ا حصاء التربوي لألعوام 1964م 1968 -م.

كَلك كان بالمدرسة مجموعة من الموظفين والعمال الَين كانوا يش لون
عددا من الوظاتف ا دارية والعمالية ،مثل المحاسبين  ،الكتبة ُ ،مناء مخازن ،
187

ُمين مكتبة بالنسبة للموظفين ووظاتف خفراء  ،عمال صحة  ،فراشين بالنسبة
للعمال.

188

الفصل الخامس
المعاهد و المراكز المتخصصة بمنطقة شندي

189

 5ـــ  1مةمح تاريخ معاهد تدريب المعلمين ومركز التنمية اَلجتماعية
في السودان:
منَ قيام مصلحة المعارف في السودان في عام 1902م وحتى قيام الحكم
العسكري الثاني في السودان في عام 1696م ،قامت حكومة السودان بإنشاء
مجموعة من المعاهد والمؤسسات التعليمية التي تميزت بخصوصيتإلا وصلتإلا
الوثيقة بالنظام التعليمي الَي ُدخلت في البةد ،وبأهمية الدور الَي ظلت تلعب َل
سيما بعد الت يرات التي لحقت بأهداف التعليم في البةد في ثةثينيات القرن
1
اضطةعإلا بمإلمة عداد وتدريب المعلمين وتأهيلإلم
الماضي  ،وَلك من خةل

للعمل بالمدارس األولية وبمإلمة نشر التعليم الديني وتنمية المجتمع وتعليم الكبار .
معاهد تدريب المعلمين التي بدُ ظإلورها ُوَلً بأم درمان في مطلع القرن
العشرين ،ثم توالى ظإلورها من بعد َلك في عدد من مدن البةد المختلفة  .كان
قيامإلا ضرورة ُملتإلا حاجة البةد لمدرسين مؤهلين للعمل بالمدارس األولية التي
بدُت تنتشر في البةد في العقد األول من القرن العشرين  .وفقا ً لخطط وبرامي
مصلحة المعارف المتعلقة بالتوسع التعليمي في المرحلة األولية بان حقبة الحكم
الثناتي والحكم الوطني ،الَي شإلد ُعظم وُضخم مشروعات التوسع التعليمي في
البةد.
توعَد فرقة تدريب المعلمين ـ التي وضعت في فصل ومنفصل بمدرسة ُم
درمان اَلبتداتية ـ التي تأسست في العام 1900م النواة األولى ألول معإلد لتدريب
2
1903م.وقد نقلت الفرقة
معلمي المدارس األولية واَلبتداتية في السودان حتى عام

سميت
لى مباني كلية توردون التَكارية بعد اكتمال مبانيإلا في نفس العام و و
بمدرسة العورفاء .وقد ظلت هَه المدرسة تستقبل سنويا ً مجموعات من التةميَ
الراتبين باَلنتساب ليإلا يتلقون فيإلا تدريبا ً لمدة ثةث سنوات في العلوم التربوية
وطرات التدريس يؤهلإلم للعمل في المدارس األولية.3وفي عام 1923م ُ وتلقت
 1ـ محمد عمر بشير,مرجع ساب 198 ،
.90
 2ـ نفس المرجع،
 3ـ عثمان ُحمد األمين،بخت الرضاا ـ ساتة عقاود فاي مسايرة التعلايم ـ 1994-1934م،ط2؛ الخرطوم:مطبعاة
جامعة الخرطوم1997 ،م.10 .
190

المدرسة تمشيا ً مع سياسة الحكومة الرامية لعدم التوسع في نشاء المدارس األولية،
تير ُن الحكومة سرعان ما ُعادت فتح المدرسة في عام 1925م بسبب النق
الكبير في عدد المدرسين بالمدارس األولية الَي تسبب في وم ادرة ُعداد ومقدرة من
المدرسين المصريين بالسودان للبةد في ُعقاب ُحداث ثورة . 1924

1

في عام 1934م طرُ تطور مإلم في نظام معاهد تدريب المعلمين في
السودان وَلك عندما تم نقل مدرسة العرفاء ـ التي ت ير اسمإلا في عام  1932لى
مدرسة تدريب معلمي المدارس األولية من كلية توردون لى 2بخت الرضا على
النيل األبي

شمال مدينة الدويم تحت ومسمى معإلد تدريب المعلمين ،ليصبح

معإلد بخت الرضا ُول معإلد متخص

لتدريب المعلمين خارج الخرطوم في بيتة

ريفية تتناسب وطبيعة عمل مدرسي المدارس األولية.و قد كان الإلدف الرتيسي
من نشاء المعإلد في هَه المرحلة عداد مدرسي مدارس ُولية على درجة من
الكفاءة والمإلنية بعد خضاعإلم لمناهي دراسية

تساعد على تلقيح ُفكارهم

باألساليب التربوية الحديثة  .لى جانب وضع مقررات وكتب دراسية للطةب
التربية الريفية .وتنظيم الدورات

وكتب تربوية للمدرسين مةتمة ألترا
التجديدية للمعلمين الَين لم يتلقوا تدريبا ً ببخت الرضا من ُجل تحسين قدراتإلم

وتمكينإلم من مواكبة تدريس ُجزاء من المقررات الجديدة .وقد شجعت النتاتي التي

4

حققإلا المعإلد في هَا المجال بعد سنوات قليلة من نشأت على استنساخ هَه التجربة
و تعميمإلا على مستون بع

مديريات القطر وَلك عن طري

نشاء معاهد

مماثلة في الدلني ،شندن ،مريدي ،ملكال ،الفاشر وكسة على التوالي.
ظإلرت مر اكز تنمية المجتمع وتعليم الكبار ألول مرة في السودان في
منطقة النيل األبي

كجزء من مإلام ونشاطات معإلد تدريب المعلمين حيث تم في

العام 1939م تكليف معإلد تدريب المعلمين ببخت الرضا بمإلام تتعل بتنمية
المجتمع ،عن طري القيام بأنشطة تتعل بتعليم الكبار عبر استحداث و
طر
 1ـ محمد عمر بشير مرجع ساب ,
 2ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب
 3ـ محمد عمر بشير مرجع ساب ،
 4ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب

128,
11 ،
200،
19
،
191

3

وُساليب جديدة في ميدان تعليم الكبار

1
ألول مرة في
يتم استخدامإلا

السودان.وبالفعل قامت بخت الرضا في عام 1944م بإجراء تجارب في ميدان
تعليم الكبار شملت نشاء ناد ومجلة للصبيان ودار للنشر ،وقد شمل نشاط المعإلد
التجارب في مشرول ُم جر الزراعي.واستمر معإلد تدريب
ُيضا ً جراء بع
المعلمين ببخت الرضا في تجارب هَه في منطقة النيل األبي

بينما تم نشاء قسم

الخدمات اَلجتماعية بمشرول الجزيرة ليؤدن نفس ال ر

في قرن وُرياف

الجزيرة .وفى عام 1960م تم نشاء المركز القومي لتنمية المجتمع بمدينة شندن
كأول مركز من نوع في السودان بإلدف تدريب مرشدين اجتماعيين للعمل
بالريف السوداني لمعاونة الريفيين في قراهم على تفإلم مشاكل بيتتإلم ومساعدتإلم
على حلإلا .

 5ـــ  2معإلد التربية شندي:
تأسس معإلد تدريب المعلمين شندن ـ معإلد التربية شندي ـ بمدينة شندن في
عام 1952م ،وقد جاء ترتيب المعإلد من حيث النشأة في المركز الثالث على
مستون القطر بعد معإلدي تدريب المعلمين ببخت الرضا ( ،)1934والدلني (
.) 1948وقد جاء تأسيس هَا 2المعإلد ب ر

تدريب و عداد مجموعات من

الطةب الَين ُتموا بنجاح الدراسة في المدارس الوسطى للعمل كمدرسين
بالمدارس األولية على نمط معإلد تدريب المعلمين ببخت الرضا ،وَلك بعد قضاء
فترة دراسية ومدتإلا عامين يتلقى خةلإلا الطالب دروسا ً نظرية وعملية تؤهل في
3

النإلاية للعمل بإلَه المدارس .

بدُ معإلد تدريب المعلمين نشاط بمدينة بشندي في عام 1952م كمؤسسة
تعليمية متكاملة فريدة من نوعإلا بالمديرية الشمالية ،توفر التعليم للتةميَ في
المرحلتين األولية والوسطى عبر المؤسسات التعليمية الملحقة بإلا والمنتمية لى
هاتين المرحلتين .با ضافة لى وظيفتإلا األساسية المتعلقة بتدريب معلمي المرحلة
األولية.وقد بدُ المعإلد نشاط في شإلر بريل من العام 1952م بمباني مدرسة
 1ـ محمد عمر بشير ،مرجع ساب 256 ،
 2ـ عثمان محمد األمين ،مرجع ساب .54 ،
 3ـ تقارير مصلحي .40 ،1299/76/6،
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شندن الريفية ولم يتم تشييد مبان جديدة خاصة ب  ،وقد كان قيام هَه المدرسة
سابقا َ لتأسيس المعإلد بحوالي ثمانية ُعوام حيث تأسست في العام  1944في
ُر

تبعد عن مركز مدينة شندن حوالي اثنين كيلومتر من الناحية الجنوبية ،و

و
شيدت مبانيإلا على النس المعماري للمدارس الوسطى الساتد نَاك وُصبحت فيما
بعد المبنى الرتيس لمعإلد تدريب المعلمين عند قيام و جزءا ً من فروع ،
والجدير بالَكر ُن المنطقة التي قامت فيإلا المدرسة كانت قد ورشحت في عام
1938م لتكون مقرا ً بدية لمعإلد بخت الرضا ـ ضافة لى مناط ُخرن من
السودان ـ بسبب مةءمتإلا ألترا

2

التربية الريفية.وقد استلزم وضع معإلد التربية

شند ي في مباني المدرسة الريفية جراء بع
لتتةءم مع وظيفة المعإلد مثل ضافة بع

التعديةت على المباني القاتمة
المباني وتشييد منازل لعميد المعإلد

والمعلمين وتوسعة الداخلية وتشييد منازل ص يرة للعمال.
كما كان الحال في بقية معاهد تدريب المعلمين األخرن فقد كانت فترة
الدراسة بمعإلد تدريب المعلمين بشندن سنتان ،يتلقى خةلإلا الطالب تدريبا ً نظريا ً
وعمليا ً في التربية وعلم النفس التربوي و و
طر التدريس يؤهل للعمل بالمدارس
األولية .وَل يختلف هَا النظام عن النظام الَي كان متبعا ً في معإلد بخت الرضا
الَي كانت الدراسة في تمتد لمدة ست سنوات 3بعد المرحلة األولية.وَلك ألن
معإلد التربية شندي كان يقبل الطةب الَين ُكملوا الدراسة بالمرحلة الوسطى على
اعتبار ُن سنوات الدراسة في المرحلة الوسطى تمثل ُربع سنوات من هَه
السنوات الست بمعإلد بخت الرضا وتمثل السنتان الخامسة والسادسة بمعإلد بخت
الرضا الفترة التي يقضيإلا الطالب بمعإلد تدريب المعلمين بشندي والتي اصطلح
على تسميتإلا ُيضا ً بالسنتين الخامسة والسادسة .وعلى هَا فقد كانت 4فترة
الدراسة في جميع معاهد تدريب المعلمين تمتد لمدة سنتين عدا معإلد مريدي الَي

22
 1ـ متنوعات 121/18/1
 2ـ محمد عمر بشير ،مرجع ساب 255 ،
 3ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب 24 ،
22
 4ـ متنوعات 121/8/1
193

كانت تمتد الدراسة في لمدة ثةث سنوات ،وَلك لتمكين الطةب من ُبناء جنوب
السودان من تحسين ل تإلم العربية .

1

في فبراير 1969م طرُ تطور كبير على نظام معإلد تدريب المعلمين
بشندي حيث تم ترفيع لى ثانوي يدرس في الطةب لمدة ُربع سنوات بعد كمال
2
ُخرن في البةد هي بخت الرضا ،الفاشر،
المرحلة الوسطى .مع ثمانية معاهد

كسة ،الدلني ،كلية المعلمات ُم درمان ،كلية المعلمات ود مدني ،المعإلد العالي
للتربية البدنية وكلية المعلمين لطلبة السنة السادسة .هَا وقد كان مشرول 3ترفيع
معاهد تدريب المعلمين للمرحلة الثانوية قد بدُت تجربت

في العام 1968م

بنإلرين في كلية المعلمين بمبروكة وُربعة ُنإلر بعدد ماتة تسعة وعشرون طالب
بمعإلد تدريب المعلمين شندي قبل ُن تعمم التجربة على بقية معاهد تدريب
المعلمين األخرن .

4

استمرت تجربة نظام السنوات األربع بمعإلد تدريب المعلمين بشندن ـ الَي
ت ير اسم لى معإلد التربية اَلبتداتي ـ وف منإلي جديد تم عداده خصيصا ً لإلَا
ال ر

َل يقل في وزن عن منإلي المرحلة الثانوية.وقد صاحب تطبي

هَه

التجربة دخال نظام التدريب العسكري ا لزامي على طةب المعإلد من السنة
األولى و حتى السنة الثالثة و بإلدف كسابإلم المزيد من روح النظام وقوة
اَلحتمال.في العام  1976استحدث نظام العام الواحد في معاهد التربية وهو نظام
األعداد

يقضى بقبول الطةب الناجحين في امتحانات الشإلادة السودانية وف
المخطط لقبولإلا بمعاهد تدريب المعلمين لينالوا تدريبا ً نظريا ً وعمليا ً لمدة عام
يتخرج في نإلايت الطالب معلما ً بالمرحلة اَلبتداتية.
كَلك وفي نفس العام 1976م بدُ المعإلد عقد دورات الكورس الخا
الَي كان يعنى بتدريب شريحة من المعلمين المخضرمين الَين يتم انتقاؤهم بدقة ـ
وفقا ً لتقارير ُداتإلم ـ من كل ُنحاء السودان ثم بعد َلك يتم استيعابإلم في معاهد
40

 1ـ تقارير مصلحي 1299/76/6
48
 2ـ تربية وتعليم 12/3/12/1
65
 3ـ تربية وتعليم 5/1/1
 4ـ خطاب احمد حامد الفكي عمياد معإلاد بخات الرضاا لاى السايد وزيار التربياة والتعلايم بتااريخ 1978/6/26
تربية وتعليم 12/4/9/1
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عداد المعلمين لةستفادة من خبراتإلم الثرة وتجاربإلم الواسعة في تدريب طةب
تلك المعاهد.وهَا الكورس ـ ومدت عامين ـ كان قد بدُ ُوَلً بمعإلد التربية ببخت
الرضا ثم وحول َلحقا ً في العام 1976م لى معإلد التربية شندي .
منَ ُن تخرجت ُول دفعة في معإلد تدريب المعلمين بشندن في فبراير
1954م وحتى الحاقة بجامعة شندن بقرار جمإلوري في عام .199ظل هَا المعإلد
يؤدن رسالت في عداد وتأهيل المعلمين لمدة ُربعين عاما ً ويدفع بإلم لى ُرجاء
السودان المختلفة يحاربون الجإلل وينشرون النور والمعرفة .وقد تعاقب على
دارة هَا الصرح التعليمي خةل تلك الفترة سبعة عشر ومربيا ً تقلدوا منصب عميد
المعإلد لفترات متباينة ُقصرها سنة واحدة وُطولإلا سبع سنوات.والجدول ُدناه
يوضح ُسماء األساتَة الَين تقلدوا منصب عميد معإلد تدريب المعلمين بشندن
وفترة كل منإلم.

جدول رقم ()17
عمداء معإلد التربية بشندي في الفترة من العام  1952وحتى العام 1994م.
الصفة

الفترة

المدة

ملحوظات

م

اَلسم

1

احمد ميرتني شكاك

عميد

1954-1952

2

مؤسس

3

حسين محمد على

عميد

1955-1954

1

4

ُحمد حامد الفكي

عميد

1957-1955

2

5

عبد الحكيم جميل

عميد

1958-1957

1

6

الطاهر شبيكة

عميد

1965-1958

7

7

على السيد الفكي

عميد

1968-1965

3

8

ُبو زيد موسى

عميد

1970-1968

2

9

محمد البشير األمين

عميد

1975-1970

5

10

احمد المجَوب األمين

عميد

1976-1975

1

11

كمال شمس الدين

عميد

1978-1976

2

12

حبيب عبد اللطيف

عميد

1979-1978

1

13

صالح عبد الرحمن

عميد

1981-1979

2

عميد بخت الرضا 1-1966

فترة حكم الفري

براهيم عبود

الديمقراطية الثانية

ُحمد،األسااتاَ بقساام تاادريب المعلمااين بمعإلااد التربيااة شااندي -1975

 1ـ مقابلااة مااع األسااتاَ عااو عبااد
،1994بمنزلة في 2011/10/27
 2ـ حسن عباس،تدريب المعلمين،مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية اَلبتداتي بشندن،1976،
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9

1

2

14

مكي محمود الرشيد

عميد

1983-1981

2

15

على احمد على طويل

عميد

1984-1983

1

16

األمين حسن محمد

عميد

1985-1984

1

17

حبيب عبد اللطيف

عميد

1992-1985

7

عميد للمرة الثانية

18

الطيب المجَوب محمد

عميد

1994-1992

2

خر عميد للمعإلد

المصدر ،سجةت معإلد التربية شندن -اللوحة التَكارية لمعإلد التربية

ومن الجدول نةحظ ُن األستاَ حبيب عبد اللطيف هو العميد الوحيد الَي
ش ل منصب عميد المعإلد لفترتين مجمول سنواتإلما معا ً ثمان سنوات ،ت و َعد ُطول
فترة يقضيإلا عميد لمعإلد التربية شندي على ا طة .كما ت و َعد الفترة الثانية التي
قضاها األستاَ حبيب عبد اللطيف كعميد للمعإلد با ضافة لفترة األستاَ الطاهر
شبيكة العميد الخامس للمعإلد من ُطول الفترات التي قضاها ُستاَ واحد كعميد
للمعإلد.

 5ـــ  2ـــ ُ 1قسام المعإلد:
يتكون معإلد تدريب المعلمين شندي من مجموعة من الفرول ُو األقسام
التي تعتبر لى جانب قسم تدريب المعلمين من مكونات المعإلد ،وهَه األقسام هي:
ُ /مدرسة شندي الريفية الوسطى والسنة الخامسة.
ب /السنة السادسة.
ج /المدارس َات الفصلين(مدارس التجربة).
د /مدرسة المعإلد األولية.
و /مدرسة تدريب معلمي المدارس الص رن.
ز /مدرسة اَلستقةل األولية

التابعة لمدرسة تدريب معلمي المدارس

الص رن.
وفيما يلي نبَة عن كل قسم من هَه األقسام التي يوشكل مجموعإلا معإلد
تدريب المعلمين بشندي.

 5ـــ  2ـــ  1ــــ  1مدرسة شندي الريفية الوسطى والسنة الخامسة:
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ُونشاااتت مدرساااة شاااندن الريفياااة الوساااطى فاااي عاااام 1944م ضااامن ُرباااع
مدارس ريفيا وساطى تام نشااؤها فاي عماوم الساودان خاةل الفتارة باين األعاوام
1938،م و1946م ،وفقاا ً للخطااة التعليميااة األولااى لمصاالحة المعااارف التااي ت و طااى
نفس الفترة  .وهَه المدارس األربع 2هي:
( )1شندن الريفية الوسطى
( )2كسة الريفية الوسطى
( )3الدويم الريفية الوسطى
( )4الدلني الريفية الوسطى
وقد ُونشتت المدرسة في مدينة شندي على بوقع من األر

تبعود حوالي
اثنين كيلومتر عن مركز المدينة من الناحية الجنوبية بمحاَاة خط السكة حديد
شندي الخرطوم قوبالة حلة قري الواقعة لى الجنوب من 3مدينة شندي على مسافة
ثةثة كيلومترات تقريباً.في منطقة زراعية تتوسط بيتة ريفية تنية مةتمة
ألترا التربية الريفية.وقد رشحت هَه البقعة التي قامت عليإلا المدرسة في عام
1938م لتكون مقرا ً بديةً لمعإلد تدريب المعلمين ببخت الرضا عندما طرُت فكرة
نقل لى خارج بخت الرضا شمال الدويم .
في هَه المنطقة المةتمة ألترا

4

التربية الريفية وضعت مدرسة شندي

الريفية الوسطى و و
شيدت مبانيإلا المكونة من ُربعة فصول ومعمل للعلوم ومكاتب
لناظر المدرسة وُساتَتإلا بالطوب واألسمنت.وقد صمم المبنى الرتيس للمدرسة
على النس المعماري للمدارس الحكومية والَي كان ساتدا ً نَاك.على ُن مبنى
مدرسة شندي الريفية الوسطى هَا كان شديد الشب بالمبنى الرتيسي لجامعة
الخرطوم الَي تش ل حاليا ً المكتبة الرتيسية لجامعة الخرطوم.

 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،

.63

 2ـ حكومة السودان ،وزارة المعارف ،مقترحاات لتوسايع وتحساين نظام التعلايم فاي ماديريات الساودان الشامالية
.16

في الفترة ما بين  1956-1948م،
.47
 3ـ تربية وتعليم 12/3/12/1
 4ـ محمد عمر بشير ،مرجع ساب .255 ،
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1

المخصصة لإلا

ويقع المبنى الرتيس للمدرسة في منتصف قطعة األر
ويمتد طوليا ً من الشر لى ال رب ،وفى المنتصف تماما ً يتضخم المبنى ويتمدد
باتجاه الجنوب على مسافة ثةثة ُمتار تقريبا ً بمحاَاة اَلمتداد الجنوبي على طول
المبنى ،على شكل مقصورة ُو صالة مفتوحة و وملحقة بالمبنى على الناحية الجنوبية
قاتمة على األعمدة المطعمة باألقواس في ُعلى األعمدة ،على هيتة َل تختلف
كثيرا ً عن المبنى الرتيس لجامعة الخرطوم.وعند هَه النقطة ينقسم المبنى لى
قسمين متساويين شرقي وتربي ويفصل بينإلما ممر واسع يوجد على كل جانب
من جانبي مكتب ُحدهما لناظر المدرسة واآلخر لألساتَة.وقد ورصفت ُرضيات
الفصول والمكاتب بالبةط األسمنتي األملس بينما ورصفت المقصورة والصاَلت
والممرات بالبةط األسمنتي المزخرف بالنحت ال اتر.
ُما داخلية الطةب فقد و
شيدت شر المبنى الرتيسي للمدرسة بالطين اللبن
ورصفت ُرضيتإلا بالبةط
وصنعت ُبوابإلا ونوافَها من الخشب وسقفت بالزنك و
شيدت هَه الداخلية على شكل وحدات سكنية كل منإلا تحمل اسما ً
األملس.وقد و
يرمز ليإلا مثل الحو

سلوه المتمة وشندن  ،وكَلك و
شيدت معامل 1العلوم وسفرة

الطعام التي كانت تسع لحوالي ماتتي طالب بالطوب واَلسمنت على الجانب
الشمالي من المبنى الرتيسي للمدرسة.
مدرس شندي الريفية الوسطى هي من نول المدارس الريفية التي انتظمت
في البةد بعد شرول الحكومة في صةح نظام التعليم في البةد في ُعقاب العام
1934م ،ب ر

توفير تعليم يناسب ُبناء المدن والريف على حد سواء وهَا

النول من المدارس كانت ل سمات المميزة المتمثلة في اَلهتمام بالتربية الريفية
ودراسة العلوم وممارسة النشاط الزراعي في المزارل ال وملحقة بإلَه المدارس،
والمدرسة بإلَه الصفة كانت تتكون من نإلر واحد وتقبل سنويا ً ُربعين طالبا ً
جميعإلم بالقسم الداخلي للمدرسة ،ما عدا قل منإلم هي في ال الب من ُبناء مدين
شندي الَين كان بعضإلم يفضل ا قامة بالداخليةَ ،لسيما الطةب الَين كانت تبعد
1ـ وزارة التربية والتعليم ،معإلد التربية شندن ،سجةت المعإلد ،كلية التربية جامعا شاندن،مركز احماد درياس
األرباب
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منازلإلم ُكثر من ُربعة كيلومترات عن المدرسة ،وقد كانت الداخلية تتسع لجميع
طةب المدرسة ضافة لي طةب السنتين الخامسة والسادسة بعد قيام المعإلد.وهَه
الداخلية خاصة الشرقية منإلا ـ وهى األقدم ـ تم تحويلإلا َلحقا ً لى قاعات وسكن
لألساتَة بكلية اآلداب جامعة شندي التي تحتل الجزء الجنوبي الشرقي من الموقع
الَي كانت تحتل المدرسة الريفية في الساب .
حتى العام 1943م لم تكن توجد بمنطق شندي مدارس وسطى للبنين ُو
البنات.بل ن المديرية الشمالية بأكملإلا لم يكن فيإلا حتى َلك التاريخ سون
مدرستي بربر و وادي حلفا الوسطيين.وقد ُدن هَا األمر لى تفاعل تيارات
المجتمع المحلي بمدينة شندي ولجنة التعليم بالمدينة

ضافة لى لجنة مؤتمر

الخريجين ،وُعيان المدينة مع هَه المسألة وُن تضم صوتإلا لى ُصوات ُهالي
المدينة المطالبين بمدرسة وسطى للبنين بالمدينة.وقد ُثمرت هَه المطالبات الملحة
1
بالمنطقة والثالثة على
عن قيام هَه المدرسة في عام  1944كأول مدرسة وسطى

مستون المديرية الشمالية.يتنافس لةلتحا

بإلا جميع تةميَ المدارس األولية

بمنطقة شندي الَين لم يكن ُمامإلم من سبيل في الماضي ،سون اَللتحا
بالمدارس الوسطى الموجودة في ُم درمان ُو الخرطوم ُو بربر .

2

بعد تأسيس معإلد تدريب المعلمين شندن في عام 1952م ُصبحت المدرسة
الريفية الوسطى بشندي القاعدة التي قام عليإلا المعإلد وَلك عبر احتضانإلا ل في
3
ومبانيإلا طيلة تسعة عشر
طوره األول حتى العام 1971م .وقد ظلت المدرسة
عاما ً تمثل العمود الفقري للمعإلد ،الَي باشر نشاط في ساحاتإلا ومبانيإلا و كان

الطةب الَين يقبلون بالمعإلد يبتدتون سنوات دراستإلم بالسنة الخامسة وَلك على
اعتبار ُن السنوات األربع السابقة لإلَه السنة الخامسة هي السنوات األربع
للمدرسة الريفية الوسطى ،التي داتما ً ما نظر ليإلا كمرحلة عدادية لنظام الدراسة
بالمعإلد ،وعلى هَا فإن الطالب الَي يدرس بالمدرسة الريفية ويلتح
 1ـ مقابل مع بشير جميل عضو لجنة مؤتمر الخريجين بشندي بمنزلة في 2009/4/13
 2ـ انظر جعفر حامد البشير،مملكة الجعليين الكبرن،مرجع ساب .
 3ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
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بمعإلد

تدريب المعلمين يكون قد درس بالمدرسة الريفية الوسطى لمدة ست سنوات وهي
نفس الفترة التي يقضيإلا الطالب الَي يوقبل بمعإلد بخت الرضا حتى عام . 1969
ُما نظام الدراسة بمدرسة شندن الريفية الوسطى فقد كان مفتوحا ً وكان
الطةب يدرسون تركيبة من المواد التي تالبا ً ما كانت تدرس بالمدارس الوسطى
على ُن كانت هنالك مساحات زمني ومقدره في المنإلي تفرد لمادتي التربية الريفية
والعلوم ،وهَا ما كان يميز المدرسة الريفية عن بقية المدارس الوسطى.وكان يقوم
على ُمر التدريس بالمدرسة كوكبة من األساتَة المقتدرين الَين تعاقبوا على العمل
فيإلا يقومون بالتدريس ويشرفون على النشاطات المصاحبة للمنإلي.وقد كانت المدرسة
تَخر بالنشاطات المتعددة مثل الجمعية العمومية والجمعيات الثقافية والرياضية
وجمعيات التربية الريفية والفنون والمسرح وتيرها.وعند قيام معإلد تدريب المعلمين
في عام 1952م ازدادت النشاطات بالمدرسة الريفية وازدادت ُهميتإلا نتيجة
َلرتباطإلا بالنشاطات المقررة على طةب السنة الخامسة الَين كانوا يشاركون طةب
المدرسة الريفية الوسطى موقع السكن في الداخلية وممارسة النشاطات األخرن ،مثل
الجمعية العمومية والجمعيات الثقافية والنشاطات الرياضية كالجمباز وُلعاب
المضمار وكرة القدم والطاترة والسلة والتنس.وَل تزال كثير من المةعب التي كانت
تمارس فيإلا هَه األنشطة الرياضية شاخصة لي اآلن في ساحات وميادين مجمع
التربية بجامعة شندن الَي يحتل اآلن الموقع الساب لمعإلد تدريب المعلمين بشندن
والمدرسة الريفية الوسطى.
ظلت مدرسة شندن الريفية الوسطى تلعب دورها المرسوم لإلا في موقعإلا
هَا منَ العام 1944م ولمدة سبعة وعشرون عاما ً حتى العام 1971م .وقد التح
بالمدرسة خةل تلك الفترة حوالي عشرة َلف وعشرة طةب بمعدل ُربعين طالبا ً
سنويا ً.وبعد قيام معإلد تدريب المعلمين بشندن في عام 1952م ُصبحت المدرسة
جزء من المعإلد تتأثر بالمؤثرات والمت يرات التي يتعر

لإلا المعإلد وهَا ما

حدث في العام 1969م عندما ت ير نظام الدراسة بالمعإلد األمر الَي ُدن لي
 1ـ تربية وتعليم 12/3/12/1
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بروز فكرة نقل المدرسة الريفية الوسطى ُو تجفيفإلا نتيجة للتطور الَي لح
1
بالمعإلد وبالسلم التعليمي معا ً .
في العام 1971م تقدم السيد محمد البشير األمين عميد معإلد التربية اَلبتداتي
بشندن بمقترح

لي السيد ُحمد الجمري رتيس لجنة مدرسة عبد

الحسن

الثانوية العامة ،يتضم ن فكرة نقل مدرسة شندن الريفية بعمالإلا وُساتَتإلا وطةبإلا
الحسن الثانوية العامة ،لتصبح المدرسة
من موقعإلا األول لي مدرسة عبد
حال الموافقة على هَا المقترح وتنفيَه مدرسة َات نإلرين تستقبل طةبا ً من مدين
شندي وضواحيإلا .وقد التزم السيد عبد
عر

الحسن بإكمال الفصلين المتبقيين عندما

علية هَا المقترح .وهكَا انتقلت مدرسة 2شندن الريفية من موقعإلا األول

وُصبحت جزء من مدرسة عبد

الحسن التي ُصبح يطل

عليإلا منَ َلك

الحسن الريفية الثانوية العامة.

التاريخ مدرسة عبد
ت و َعد السنة الخامسة بالنسبة لطةب معإلد التربية شندي بمثابة السنة األولى
للطةب الَين ُتموا بنجاح المرحلة الوسطى وتم قبولإلم بالمعإلد من كافة ُنحاء
السودان .وفي هَه السنة يدرس الطةب العلوم النظرية المضمنة في منإلاج
الدراسة بالمعإلد الَي يشتمل على ،العلوم الدينية والل ة العربية وبفروعإلا والعلوم
الرياضية والج رافية والتاريخ والل ة ا نجليزية والعلوم الطبيعية واألعمال اليدوية
والفنون والتربية الوطنية والخلقية ،والنشاط المدرسي في مختلف نواحي .وقد كان
علي طالب السنة الخامسة ُن يصل في دراست لإلَه العلوم لى مستون يمكن في
المستقبل القريب من النإلو
عضوا ً نافعا ً في المجتمع .

بأعباء مإلنة التدريس على الوج األكمل ويجعل من
3

على الرتم من ُن السنة الخامسة كانت تعتبر مرحلة منفصلة تماما ً عن
المرحلة الوسطى التي كانت تمثلإلا المدرسة الريفية الوسطى تساوي نصف فترة
الدراسة بمعإلد تدريب المعلمين حتى العام 1968مَ .ل ُن دمي السنة الخامسة مع
المدرسة الريفية الوسطى كان بسبب اَلرتباط الوثي بين طةب السنة الخامسة و
 1تربية وتعليم172/20/1
 2ـ نفس المصدر.67 ،
 3ـ متنوعات 121/8/1
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طةب المدرسة الريفية ،وَلك عبر المجاورة في السكن والمشاركة في معظم
النشاطا ت المدرسية ،خاصة النشاط الرياضي والجمعية العمومية ،على خةف
طةب السنة السادسة الَين

كانوا يعتبرون في خر سنين دراستإلم ويجري

عدادهم بصورة تؤهلإلم لحياتإلم الجديدة بمعزل عن طةب السنة الخامس
والمدرسة الريفية الوسطى .

1

عمر المعإلد وحتى العام 1954م كان عدد الطةب
في السنوات األولى من و
الَين يقبلون بالسنة الخامسة بمعإلد تدريب المعلمين بشندي حوالي ثةثين طالبا ً
سنويا ً يشكلون فرقة واحدة تير ُن ومنَ العام 1955م ،وتمشيا ً مع خطط التوسع
التعليمي الَي انتظم البةد تضاعفت ُعداد الطةب المقبولين بالسنة الخامسة لى
ستين طالبا ً يشكلون فرقتين بالسنة الخامسة وَلك حتى العام 1960م.في العام
1961م تمت مضاعفة هَا العدد مرة ُخرن لى ماتة وعشرين طالبا ً يشكلون
مقابلة مشرول التوسع التعليمي الكبير في العام
ُربعة فر وَلك ب ر
2
هَا الحال تقريبا ً حتى عام 1968م حيث قبلت ُول
. 1963وقد ظل الوضع على
دفعة بالمعإلد على نظام السنوات األربع جرن تقسيمإلا هي ُيضا ً لى ُربع فر
بكل فرقة ثةثين طالبا ً.
كان طةب السنة الخامسة يسكنون في داخلية مجاورة لداخلية طةب
المدرسة الريفية من الناحية الشمالية على الجانب الشرقي من موقع المدرسة
الريفية.وهَه الداخلية شيدت بالطوب اللبن على هيتة وحدات سكنية مبنية طوليا ً
من الشر

لى ال رب كل وحدة تتكون من ترفتين تفصل بينإلما صالة.وتتميز

داخلية طةب السنة الخامسة عن داخلية طةب المدرسة الريفية بأنإلا كانت ُقرب
لى هيتة ا لمنازل من هيتة العنابر التي كانت تتكون منإلا داخلية المدرسة
الريفية.ويشرف على كل داخلية ُو منزل ُحد المعلمين بالمعإلد يوسمى ضابط
الداخلية ،ولكل داخلية ُو منزل رتيس عام ورؤساء مجموعات داخل المنزل

 1ـ التعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب ،
 2ـ نفس المصدر،
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مإلمتإلم المحافظة على النظام وربط الطةب بضباط الداخلية .وفي هَه الداخلية
يعتاد الطالب على النظام واَلعتماد على النفس وقوة اَلحتمال والحياة في طار
هَه الوحدات السكنية لطةب السنة

المجموعة.والجدير بالَكر هنا ُن بع

الخامسة َل تزال موجودة لى اليوم تستعمل كمساكن واستراحات بكلية التربية
جامعة شندي وموقعإلا حاليا ً شمال ترب مباني كلية اآلداب وجنوب دار األساتَة .
با ضافة لى المجاورة في السكن فقد كان طةب السنة الخامسة يشاركون
طةب المدرسة الريفية الوسطى في معظم النشاطات المدرسية با ضافة لي
ممارسة بع

ُنماط النشاط بشكل منفرد .و هَه النشاطات هي:

( )1الجمعيات المدرسية

( )2المعسكرات

( )3الرحةت

( )4عيد المعإلد

( )5النشاط الرياضي والثقافي

( )6التدريب العسكري

وُدناه نبَة قصيرة عن كل منشط من النشاطات المَكورة ُعةه.

ُوَلً :الجمعيات المدرسية
يتكون منشط الجمعيات المدرسية من الجمعية العمومية والجمعيات
المصاحبة للمنإلي .وتتميز الجمعية العمومية عن بقية الجمعيات األخرن بأن
اَلشتراك فيإلا كان جباريا ً لكل الطةب ،بينما كان اَلشتراك في بقية الجمعيات
األخرن اختياريا ً.والجمعية العمومية كانت عبارة عن برلمان ومص ر يتدرب في
الطةب علي نظم الحياة الديمقراطية ،وعلى استخدام األسلوب العلمي في التفكير
والنقا

،وعلى بع

الحرف التي قد تفيدهم في حياتإلم العملية في ما بعد .وقد

كان الإلدف من ممارسة هَا المنشط ا جباري تدريب الطةب علي القيادة وتحمل
المستولية وتفجير طاقاتإلم الكامنة و َكاء روح الخل وا بدال لديإلم ،وترس حب
العمل والقيم السامية في نفوسإلم .

3

كانت الجمعية العمومية تدار بواسطة لجنة تنفيَية يتم انتخابإلا مطلع كل
عام في اجتمال عام للجمعية العمومية التي كانت تتكون من جميع تةميَ المدرسة
 1ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،
 2ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،
 3ـ نفس المرجع.27 ،
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1

الريفية والسنة الخامسة ،وتتكون اللجنة التنفيَية من رتيس وسكرتير ومكتب يضم
ُعضاء اللجنة .وتتلخ

مإلمة اللجنة في ا شراف على نشاطات الجمعيات

المتفرعة من الجمعية العمومية ،مثل جمعية ا صةحات و الثقافة والصحة
والطر و الحدات والرياضة.و متابعة سير العمل فيإلا وتوزيع الطةب على هَه
الجمعيات بالتناوب تعميما ً للفاتدة .كَلك كان من مإلام اللجنة التنفيَية التصرف في
ُموال الميزانية المخصصة للجمعية العمومية عبر الصرف على هَه النشاطات
وحفظ دفاترها تحت شراف ُحد المعلمين.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا ً شإلريا ً في شكل جمعية عمومية يحضره
جميع الطةب ،تتم في مناقشة ُداء اللجنة التنفيَية في كل النشاطات وتطرح في
اآلراء والمقترحات بكل شفافية ،ويتجلى في هَا اَلجتمال ُهم ُهداف الجمعية
العمومية وهو اشتراك الطةب في دارة شتونإلم عبر األساليب الديمقراطية.ويدير
هَا اَلجتمال رتيس الجمعية ويجلس

لى جانب في المنصة السكرتير وبقية

ُعضاء اللجنة التنفيَية .

1

ُما الجمعيات األخرن وهي جمعيات النشاط المصاحب للمنإلي فإلي تتكون
من جمعيات الل ة العربية ،التربية ا سةمية ،الفنون ،التربية ،علم النفس،
الرياضيات ،التربية الرياضية ،والموسيقى والمسرح .واَلشتراك في هَه
الجمعيات كان اختياريا ً بحيث كان بإمكان الطالب ُن ينضم لى الجمعية التي
ترو

ل ويجد نفس فيإلا.و تتلخ

ُهداف هَه الجمعيات في شبال رتبات

الطةب وتنمية مواهبإلم ،وتعويدهم على الثقة بالنفس وترس حب العمل في
من

نفوسإلم وتنمية روح ا بدال لديإلم وبناء شخصياتإلم المستقلة.وليس ال ر
ممارسة هَا النشاط هو قتل الوقت ُو عطاء الطةب قدرا ً من الحرية في
ممارست  ،و نما كان ال ر من عداد طالب اليوم معلم ال د ليكون قادرا ً على
التحمل وُداء الواجب والعي

ثانيا ً :المعسكرات:

في بيتات السودان المختلفة .

 1ـ عو عبد ُحمد ،مصدر ساب .
 2ـ مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي،
. 27
 3ـ نفس المصدر،
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3

2

ُما المعسكرات فقد كانت توعَد حدن الحلقات المإلمة في سلسلة التدريب
العملي والخلقي لطةب معإلد تدريب المعلمين ،مما ُكسبإلا ُهمية كبرن جعلت من
نشاطا ً سنويا ً يمتد لمدة سبعة ُيام في الشتاء وسبعة ُيام ُخرن في شإلر سبتمبر ُو
1
المعإلد سيرا ً على األقدام قامة معسكرهم في
فصل الخريف  ،ينتقل خةلإلا طةب

حدن القرن القريبة من مدينة شندي مثل الدويمات ،الكرماب ،السيال والقوز
وقد كان الإلدف من هَه المعسكرات هو :

3

 -1تعويد الطةب على اَلعتماد على النفس والصبر والتعاون.
 -2دراسة المنطقة المستإلدفة بالمعسكر من جميع النواحي.
 -3ا سإلام في تنمية الريف وتطويره وتنمية الجانب ا نساني من خةل
المشروعات الخدمية التي ينفَونإلا بمنطقة المعسكر.
 -4تقوية الصلة بين المعإلد والمجتمع من حول .
 -5تقويم الطةب من خةل سإلاماتإلم في المعسكر.
 -6توطيد العةقات الودية بين المعلمين والطةب.
 -7ترس روح البحث في نفوس الطةب.
وخةل فترة المعسكر التي يراف فيإلا الطةب عدد من معلميإلم.يعسكر طةب
كل داخلية في قرية من القرن المَكورة بعد تجإليز المعدات الةزمة للمعسكر.وفي
المكان المحدد للمعسكر يقوم الطةب ببناء معسكرهم ـ الَي تالبا ً ما كان يتكون
من خيام ص يرة لسكنإلم ـ و بإعداد الطعام ويعتمدون على ُنفسإلم في كل شيء
وينفَون برنامجإلم الخدمي في القرية التي يقوم فيإلا المعسكر والمتمثل في القيام
ببع

ُعمال الصيانة ُو ا نشاء في المدارس ُو الشفخانات ُو األندية.وفي

األمسيات يمارسون مجموعات من النشاطات الرياضية و الثقافية واَلجتماعية
المعدة بدقة وَلك بمشاركة ُهل المنطقة بالحضور والمساهمة في البرامي و الليالي
الترفيإلية .

4

 1ـ مقابلااة مااع األسااتاَ علااي عبااد الاارحمن  ،دفعااة العااام  1952بمدرسااة شااندي الريفيااة باسااتراحة الجامعااة فااي
.2009/4/14
 2ـ عو عبد ُحمد ،مصدر ساب
 3ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب 32 ،
 4ـ عو عبد ُحمد ،مصدر ساب .
205

ثالثا ً :الرحةت
َل يقتصر نشاط طةب السنة الخامسة على الجمعيات المدرسية
والمعسكرات الخلوية فقط.و نما كانوا يقومون سنويا ً برحةت علمية يقصدون فيإلا
كل عام بقعة مختلفة من بقال الوطن ،وَلك ب ر

التعرف على ُنوال الحياة

المختلفة في البةد ،والتدرب على تحمل المستولية وتيرها من الصفات
الخلقية.وتست ر

الرحلة ما بين ثةثة ُو ُربعة ُسابيع يزورون خةلإلا مناط

مختلفة من البةد ،يلمون بلمحات من تاريخإلا ويتعرفون على مختلف ُوج النشاط
البشري فيإلا.ومن ُهداف تلك الرحةت ُنإلا كانت تكسب الطةب خبرات في
التخطيط واألشراف والتنفيَ لكل برنامي الرحلة من عداد للميزانية وترتيبات
الترحيل وتجإليز المؤن.كما ُنإلا تنمي لديإلم ملكة البحث العلمي وَلك من خةل
قيامإلم بجمع وتدوين المعلومات والمعارف التي تحصلوا عليإلا ُثناء الرحلة
وترتيبإلا وعرضإلا في كتيب خا

رابعا ً :عيد المعإلد

بالرحلة .

1

عيد المعإلد عبارة عن مإلرجان يقام سنويا ً بالمعإلد احتفاَلً بالَكرن السنوية
لقيام وقد ُصبح هَا اَلحتفال تقليدا ً سنويا ً للمعإلد يعمل ب منَ ُول احتفال ُقيم
بالمعإلد وحتى العام 1994م الَي شإلد خر ُعياد المعإلد بعد تخريي خر دفعة من
طةب في مارس1994م والتي صادف تخرجإلا العيد األربعين للمعإلد .وَل نعرف
على وج التحقي متى احتفل معإلد شندي ألول مرة بالَكرن السنوية لقيام ولكن
من المرجح ُن يكون َلك قد حدث في مطلع العام 1953م الَي صادف الَكرن
السنوية األولى لقيام المعإلد وَلك ُسوة بما جرت علي العادة في المعإلد األم معإلد
بخت الرضا الَي احتفل بأول عيد ل في ُكتوبر1935م بعد عام واحد من تأسيس
3
وظل بعدها يوالي اَلحتفال سنويا ً بإلَه المناسبة .

 1ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،
 2ـ عو

عبد

.33

ُحمد ،مصدر ساب

 3ـ عثمان ُحمد األمين،مرجع ساب ،
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2

كان العيد السنوي للمعإلد عبارة عن مإلرجان ضخم يعكس نشاطات
الطةب خةل العام ويجسد بداعاتإلم في الجوانب المختلفة ،الرياضية ،الثقافية،
العلمية ،والفنية.وقد جرت العادة في معإلد شندي ُن يتم تنظيم اَلحتفال بعيد المعإلد
في شإلري يناير ُو فبراير من كل عام  ،تير ُن هَا الميقات الزمني لةحتفال لم
يكن ثابتا ً على الدوام و نما كان يتم ت ييره في بع األحيان ليتزامن مع بع
1
عداد والتحضير لإلَه المناسبة المإلمة تقع
المناسبات الوطنية  .و قد كانت مإلمة ا
2
يضطلعون بإلَا العبء
طةب السنة الخامسة بالمعإلد  ،الَين كانوا

على عات
سنويا ً حتى العام 1967م.وعندما ت ير نظام الدراسة في المعإلد لى نظام األربع
طةب السنة الرابعة تحت شراف لجنة

سنوات ُلقيت هَه المإلمة على عات
العيد ،التي كانت تتكون من:
ُوَلً :اللجنة العامة وتتكون من

3

 -1رتيس العيد

عميد المعإلد

 -2ناتب رتيس العيد

ُستاَ بالمعإلد

 -3مستشار العيد

ُستاَ بالمعإلد

ثانياً :اللجان الفرعية وتتكون من مجموعة من اللجان جميع ُعضاتإلا من األساتَة
وهي:
( )1لجنة اَلستقبال

( )5لجنة الضيافة والسكن

( )2لجنة المشاريع

( )6لجنة الدعاية وا عةم

( )3لجنة الموكب

( )7لجنة الصحة

( )4لجنة المالية
وهَه اللجنة العامة واللجان الفرعية المكونة من ُساتَة المعإلد كانت تقابلإلا
لجان مناظرة تتكون من الطةب بيانإلا كالتالي:
 1ـ مقابلة مع األستاَ الطيب المجَوب محمد خر عميد لمعإلد التربية بشندي بمكتبة بجامعة شندي بتاريخ
2911/11/17
 2ـ لتعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب ،
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 3ـ مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي،

.30
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ُوَلً :اللجنة العامة وتتكون من:
( )1رتيس العيد
( )2ناتب رتيس العيد
( )3السكرتير
ثانيا ً :اللجان الفرعية وتتكون من:
( )5لجنة الموسيقى

( )1لجنة النقل والترحيل
( )2لجنة المجلة

( )6لجنة الصحة

( )3لجنة التنسي

( )7لجنة المسرح

( )4لجنة الرياضة
ومن خةل المشاركة في هَه اللجان كان طةب المعإلد يتدربون على العمل
الجماعي وتحمل المستولية وانجاز المإلام الكبرن .وَلك عن طري

1
القيام

بالتخطيط والتنفيَ لكل النشاطات المتعلقة باحتفاَلت العيدُ.ما ُساتَة المعإلد من
ُعضاء اللجنة العامة فقد كان دورهم يقتصر على ا شراف على عمل الطةب
و بداء النصح لإلم عند الحاجة.وقد كان هَا يتيح لإلم فر

واسعة للتعرف على

طةبإلم عن قرب و دراك ميولإلم واهتماماتإلم الشخصية.والعيد باعتباره مجموعة
من األنشطة التربوية التي يحويإلا طار واحد تنحصر في بوتقت كثير من
الَات

ا نجازات واألعمال المفيدة و مجال واسع لكثير من الطةب لتحقي
و براز طاقاتإلم الكامنة.كان يجد تجاوبا ً منقطع النظير من طةب المعإلد ومشاركة
فاعلة من جميع ُقسام المعإلد وفروع .

2

كان العيد يش ل مساحة زمنية تمتد ألربعة وعشرين ساعة ُو تزيد يست ر
التحضير لإلا شإلورا ً من العمل الجاد والمضني في المسارح ومعامل الفنون
وميادين الرياضة.حتى يخرج َلك اليوم على الإليتة التي ترضي الحضور
والمنظمين معا ً.ويحتوي برنامي العيد على مجموعة من الفقرات الثقافية
والرياضية والفنية وهَه الفقرات يتم توزيعإلا على ثةث فترات هي:
 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،

.65

 2ـ مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي،

.30
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الفترة األولى ُو الفترة الصباحية وتتكون من اَلحتفال الخطابي وموكب
العيد والعرو

الرياضية التي تتضمن العاب رياضية ص يرة يشارك فيإلا تةميَ

المدرسة األولية وُطفال روضة المعإلد.ومنافسات رياضية في األلعاب الفردية
وعرو

1
المشاركين على
عسكرية لطةب التدريب العسكري .يعقبإلا طواف

المعار

المتنوعة التي تعكس نشاطات الطةب وتبرز مواهبإلم من خةل

ُعمالإلم الفنية المشاركين بإلا في هَه المعار
المعار

بتعدد وتنول هَه المعار

.وتتعدد مشاركات الطةب في

حيث كانت هنالك معار

للرسم والتلوين،

والخط العربي ،والموسيقى ،والتربية العملية.كما كانت هنالك مساحة ومقدرة في
الجزء الشمالي من المعإلد مخصصة لمعار شعبة التربية الريفية .
في فترة ما بعد الظإليرة ـ والتي كانت تمتد من الساعة الرابعة عصرا ً لي

2

الخامسة عصرا ً ـ كان يتم تقديم برنامي الفترة الثانية التي كانت تمثل الجزء األول
من البرنامي المساتي لعرو العيد الرياضية.وتالبا ً ما كانت الفترة المساتية هَه
تبدُ في تمام الرابعة عصرا ً وتتكون فقرات العر

الرياضي المساتي من

مجموعة من المباريات ،في مختلف ضروب الرياضة التي تشمل كرة القدم
والسلة والطاترة وُلعاب الميدان والمضمار و األلعاب الفردية الص يرة ،وَلك في
طار التنافس الشريف بين منازل المعإلد األربعة ُركويت والتاكا وسنار وسواكن
من ُجل حراز لقب البطولة في تلك األلعاب .

3

الفترة الثالثة من برنامي احتفاَلت عيد المعإلد هي الفترة المساتية التي
كانت تستمر من السابعة مساءا وحتى الحادية عشر ليةً  ،وهي عبارة عن ليلة
فنية كبرن تقام بالمسرح يرتادها عدد كبير من مواطني مدينة شندي وضواحيإلا،
يتفاعلون باهتمام َل تنقص
عرو

السعادة مع ما يقدم الطةب خةل هَه الليلة من

مسرحية وُناشيد وُتاني وطنية ومداتح نبوية و لقاء شعري .وتعتبر هَه

 1ـ مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي،
 2ـ نفس المصدر ،

.24

.13

 3ـ نفس المصدر .24 ،
 4ـ مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي، ،
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. 30،

4

الليلة التي تتجلى فيإلا بداعات طةب المعإلد بمثابة المإلرجان الختامي لبرامي
احتفاَلت المعإلد بعيده السنوي.

خامسا ً :النشاط الرياضي والثقافي
كان طةب المعإلد والمدرسة الريفية يسكنون في داخلية المعإلد التي كانت تنقسم
لى ُربعة منازل هي المتمة و شندي والحو وسلوه تيرت لى ُركويت والتاكا
وسنار وسواكن.و يضم كل منزل من هَه المنازل عددا ً من الطةب من السنة األولى
وحتى السنة الخامسة وَلحقا ً من السنة األولى لى السنة الثالثة وقد كان هؤَلء
الطةب ينخرطون في منافسات رياضية فيما بينإلم من خةل قامة مباريات بين هَه
المنازل ،في منشط كرة القدم والكرة الطاترة وكرة السلة وُلعاب المضمار ،ب ية
حراز كأس البطولة في هَه المنافسات التي كانت تجرن تحت ُشراف مجموعة من
األساتَة ضباط الداخلية .

1

ُما النشاطات الثقافية فقد كانت تشتمل على ثةثة ُنشطة هي الصحافة
المدرسية والجمعية األدبية وليالي السمر التي كان يقيمإلا الطةب بطريقة دورية
بين المنازل.وهَا النشاط الثقافي والرياضي العري
الطةب وكانت تخص

الَي كان ينتظم منازل

ل جواتز وكؤوس  ،تقدم للمنازل الفاتزة 2في مختلف

النشاطات.كان يإلدف لي توطيد روح ا خاء والتنافس الشريف بين الطةب وملء
ُوقات الفرا

والترويح وبناء األجسام وترس روح البحث والشجاعة األدبية

وحسن البيان واكتساب مإلارة الكتابة لدن الطةب.كما كان يإلدف لي تدريبإلم على
مختلف جوانب ا بدال المسرحي المتمثلة في التمثيل وا لقاء واألعمال الموسيقية
وتيرها.با ضافة لي ا لمام بإعداد المسرح و دارت .

3

سادسا ً :التدريب العسكري
فيما يتعل

بالتدريب العسكري فقد كان طةب السنة الخامسة يتلقون

جرعات تدريبية زاتدة في شتى النواحي خاصة في التربية الريفية والتربية البدنية
والفنون والتدريب العسكري و دارة الجمعيات.وخةل هَه الفترة كان الطةب

ُحمد ،مصدر ساب .

عبد
 1ـ عو
 2ـ نفس المصدر.
 3ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،
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يمنحون قدرا ً من الحرية في تصرفاتإلم وُعمالإلم ب ر

قتل روح الخوف والتردد

في نفوسإلم وتحريرهم من الض وط القاتلة للمواهب و الم يبة لروح اَلبتكار ،
بجانب رفع مستون ا دراك لدن الطةب وتدريبإلم على تحمل المستولية وتيرها
من الصفات الخلقية األخرن.وفي هَا ا طار كان يندرج التدريب العسكري الَي
كان يإلدف لي ترس قيم التحلي بالشجاعة والفداء والصبر واَلنضباط والنظام في
نفوس الطةب .
والتدريب العسكري بمعإلد التربية شندي كان يوعَد نشاطا ً جباريا ً لطةب
السنتين الخامسة والسادسة  ،يمارس في األمسيات 3تحت شراف ُحد العسكريين
المتقاعدين.و عندما ت ير نظام الدراسة بالمعإلد لى نظام السنوات األربعة ُصبح
نشاط التدريب العسكري لزاميا ً لطةب المعإلد من السنة األولى وحتى السنة
الثالثة ،يمارس مرتين ُسبوعيا ً طيلة العام يتدرج خةل الطةب في سلك الرتب
العسكرية التي كان يصاد عليإلا عميد المعإلد حتى نإلاية السنة الثالثة من سنوات
4
دراستإلم بالمعإلد .
2

2ـــ 1ـــ 2السنة السادسة:
حتى العام 1969م حيث تخرج خر فوج من طةب المعإلد الَين درسوا
5
تعتبر السنة النإلاتية في برنامي عداد طةب
بنظام السنتين .كانت السنة السادسة

معإلد تدريب المعلمين بشندي ينتقل ليإلا الطالب بعد اجتياز اَلمتحان النإلاتي
لطةب السنة الخامسة بنجاح.وحياة الطالب في السنة السادسة تختلف لى حد
كبير عن حيات في السنة الخامسة وَلك آلن الطالب في هَه المرحلة كان يخضع
عداد خا

يؤهل للحياة الجديدة التي تترقب

من خةل المنإلي ُلَيُ6عد ل في

هَه السنة من حيات الدراسية بالمعإلد.ويرتكز منإلي عداد طةب السنة النإلاتية

.22
 1ـ متنوعات 121/8/1
 2ـ عثمان ُحمد األمين،مرجع ساب .38 ،
.65
 3ـ التعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب ،
 4ـ كلية التربية جامعة شندي ،مركز ُحمد دريس األرباب للتطوير التربوي ،سجةت معإلد التربية شندي.
 5ـ مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية شندي 11،فبراير ،1977معإلد التربية شندي،
.65
 6ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
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.9

سواء ُن كان َلك على ُيام نظام السنتين ُو نظام السنوات األربع ُو نظام العام
1
جماَلً على ُربعة محاور هي :
ُ/الدراسة األكاديمية.
ب/التدريب الخلقي.
ج/التدريب العملي على التدريس.
د/النشاط الخارجي.
ُ/الدراسة األكاديمية:
في السنة النإلاتية من سنوات دراستإلم كان طةب المعإلد يتلقون دراسات
ُكاديمية ،في مبادئ التربية ،وطر التدريس ،وعلم النفس التربوي.با ضافة لى
جرعات ُكاديمية في العلوم األخرن وفقا للمنإلي الَي تم تصميم لإلَا ال ر

،

بالصورة التي تتناسب مع الجرعات األكاديمية التي تم توزيعإلا على السنوات
السابقة لإلَه السنة من سنوات الدراسة بالمعإلد ،مع األخَ في اَلعتبار الت يرات
التي لحقت بنظام الدراسة في المعإلد خةل سنوات عمرة اَلثنان وُربعون
.والدراسة األكاديمية بالنسبة لطةب السنة النإلاتية كانت تإلدف لى
كمدرسين صالحين ،و لى استكمال النق

عدادهم

في ثقافتإلم العامة وتوجيإلإلم لى

مصادر المعرفة والتثقيف الَاتي .

2

ب /التدريب الخلقي:
هَا النول من التدريب لم يكن قاصرا ً فقط على طةب السنة النإلاتية ولكنة
كان تدريبا متصةً يخضع ل طةب المعإلد منَ التحاقإلم ب في السنة األولى،
عبر مشاركتإلم في النشاطات المختلفة ا جبارية واَلختيارية والعي

في داخلية

المعإلد .ولكن وعلى الرتم من َلك فقد كان التدريب الخلقي يمثل محورا قاتما
بَات في منإلي عداد طةب السنة النإلاتية بالمعإلد

طةب اليوم ُساتَة ال د

بالمدارس األولية ُو اَلبتداتية ،وَلك عبر قيامإلم بنشاطات تإلدف لى ترس قيم
ُو صفات خلقية معينة

في نفوسإلم مثل النشاط الجسماني و النشاط العقلي

والمثابرة والثقة اَلعتماد على النفس ومعرفة النفس واَلبتكار وضبط النفس
 1ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،
 2ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،

.44
.44
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والطاعة

والقيادة

وا خة

والموضوعية

،والوَلء،

والمروءة،والمجاملة .ويكتسب طةب السنة 1النإلاتية معظم هَه القيم كما َكرنا
سابقا عبر مشاركتإلم في النشاطات ،وقيامإلم بالمستوليات التي كانت تسند ليإلم
والحياة في الداخلية والمظإلر الخارجي و نادي طلب السنة النإلاتية.

ُوَلً :الحياة في الداخلية
بعد ُن ينتقل طةب السنة الخامسة لي السنة السادسة ُو طةب السنة
الثالثة لي السنة الرابعة ،فأنإلم ينتقلون للسكن في داخلية منفصلة عن داخلية بقية
طةب المعإلد

يسكنون فيإلا بنظام ( الميسات ) يديرون شتونإلم وحدهم،

ويتص رفون في عانات تَاءاتإلم الشإلرية ويعدون وجباتإلم تحت توجي و رشاد
ُحد األساتَة المستولين عن هَا الجانب من التدريب ويسمى ضابط الداخلية،

،

ويضم كل (ميس) عددا من الطةب يختارون من بينإلم رتيسا بالتناوب لمدة خمسة
عشر يوما بحيث يتدرب كل منإلم على ا شراف على (الميس) ،وينظم الطةب
حياتإلم في (الميس) بالصورة التي تؤهلإلم

لحياتإلم المقبلة كمدرسين في

المرحلة األولية ُو اَلبتداتية .

3

ثانيا ً :المظإلر الخارجي

ن اَللتزام بالمظإلر الخارجي الحسن لطةب المعإلد و المتمثل في ارتداء
الزي المدرسي خةل ساعات اليوم الدراسي والظإلور بالمظإلر الةت
الساعات المتبقية من اليوم  ،لم يكن ُمرا مرتوبا في

خةل

فقط بالنسبة لطةب السنة

النإلاتية من طةب المعإلد الَين كان يجري عدادهم لحياتإلم الجديدة كمدرسين
بالمرحلة األولية فحسب .و نما كان ُمرا مطلوبا بالنسبة لجميع طةب المعإلد
الَين داتما ما كان ينظر ليإلم المجتمع الكبير من حولإلم كنواة لبَرة صالحة
4
بالمظإلر الخارجي الةت
ينتظر منإلا الكثير في المستقبل .لَلك كان اَللتزام

حتميا لكل طةب المعإلد.
 47و.48
 1ـ نفس المرجع،
 2ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 3ـ عو عبد ُحمد ،مصدر ساب .

.65

 4ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،

.65
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ُمرا ً

ثالثا ً :نادي السنة السادسة
لي الشر من الداخلية ال ربياة لمعإلاد التربياة شاندي التاي شايدت فاي العاام
ً 1
مااان داخلياااة
 1962شااايد ناااادي طاااةب السااانة السادساااة ليكاااون ُكثااار قرباااا
الطةب.وفاااي هاااَا الناااادي يقضاااي الطاااةب ُمساااياتإلم ويمارساااون فيااا نشااااطات
اجتماعية وثقافية محببة لى النفس ومبرُة من العيوب والشواتب  .وللنادي دساتور
ولااواتح داخليااة تاانظم ُعمالااة وياادار بواسااطة لجنااة تنفيَيااة يااتم انتخابإلااا علااى
ُساااس ديمقراطااي ماان بااين طااةب الساانة النإلاتيااة ،وهااَه اللجنااة تنبثا منإلااا لجااان
ُخاارن تشاارف علااى نشاااطات النااادي المختلفااة الثقافيااة والرياضااية والفنيااة تحاات
2
كان يعتبر وسيلة فعالاة لنشار
شراف مستشارين من األساتَة  .والنادي بإلَا الشكل
الروح اَلجتماعية والثقافية بين الطةب تمكنإلم من ُن يكونوا ُعضااءا ً صاالحين

في المجتمع الكبير الَي ينتظرهم بعد تخرجإلم .

3

ج /التدريب العملي على التدريس:
حينما ينتقل الطالب للسنة النإلاتية بالمعإلد فإن حينتَ يبدُ ُولى خطوات
عمل كمدرس

في المرحلة األولية

وَلك عبر برنامي تدريب العملي على

التدريس ُو ما كان يطل علية األعداد المإلني لطالب السنة النإلاتية،وفي هَه
تدرس
المرحلة يتلقى الطةب دروسا ً في طر التدريس في كل المواد التي َ
بالمرحلة األولية ،ويمارسون التدريس من خةل ُداء بع

الحص

في بع

الفصول بالمدرسة األولية الملحقة بالمعإلد .وقد كان يعقب كل حصة من تلك
التي يؤديإلا ُحد الطةب نقا

الحص

مستفي

يشارك في مدرسي طر

التدريس و مجموعة من الطةب في المجموعة المعنية تحت شراف المعلم
المخت

في المادة المعنية .وُحيانا كان تتم مناقشة4الطالب بعد ُداء حصت

شكل منفرد من قبل مدرس الطريقة.
 1ـ مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية شندي 11،فبراير ،1977معإلد التربية شندي،
 2ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 3ـ نفس المصدر،
 4ـ عو

عبد

.65

.65
ُحمد ،مصدر ساب .
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.9

على

كَلك كان طةب السنة النإلاتية يشإلدون حص
كانت تعقد بحجرة المعاينات وهي عبارة عن حص

المعاينات األسبوعية التي
نموَجية يؤديإلا معلم َو
مستفي

خبرة وتجربة عريضة في مجال يعقبإلا ُيضا نقا
1
المعاينات هَه تتيح للطةب مناقشة
المعلمون والطةب معا ً  .وقد كانت حص
األفكار الواردة

في كتب الطريقة ومرشد المعلم

يشارك في

مناقشة تفصيلية مقرونة

بالممارسة العملية مما يجعلإلم ُكثر قدرة على ممارسة التدريس في مقبل ُيامإلم
بوعي وفإلم عميقين .

2

في منتصف العام كان الطةب يخضعون لنول مإلم من ُنوال التدريب
العملي ،وهو ما كان يعرف بشإلر التدريب في المدارس .وفي هَا النول من
التدريب يختار كل طالب احدي المدارس األولية ُو اَلبتداتية في ناحية من نواحي
الوطن ،وتالبا ما تكون في المدينة ُو القرية التي قدم منإلا يقضي فيإلا شإلرا،
يتدرب خةل على التدريس تحت شراف ناظر المدرسة ،وخةل هَا الشإلر\،
يقوم عدد من معلمي المعإلد بمتابعة الطةب في مدارسإلم ويقومون بكتابة التقارير
3
نظار تلك المدارس كتابة تقارير عن هؤَلء
حول ُداءهم  .كما كان يطلب من

الطةب تشمل جوانب األداء والسلوك ونشاط الطالب في المدرسة .وقد كان
يستفاد من هَه التقارير في تقدير مستون الطالب عند تخرج .
د/النشاط الخارجي:
لى جانب عملإلم في فصول المدرسة األولية

ودراسة المواد العلمية

وطر التدريس ،فقد كان طةب السنة النإلاتية ينخرطون في معظم نشاطات
وُعمال المعإلد يوالون نشاطإلم في جميع النواحي ،الرياضية ،والبدنية ،والثقافية .

 1ـ نفس المصدر
 2ـ عثمان ُحمد األمين  ،مرجع ساب ،
 3ـ عو

عبد

.50

ُحمد ،مصدر ساب

 4ـ عثمان ُحمد األمين ،مرجع ساب ،

.51

 5ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،

.65
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4

بعد كمال المنإلي المرسوم لطةب السنة النإلاتية بمعإلد التربية
شندي بمرتكزات األربع التي تناولناها في الفقرات السابقة وال نجاح في
اَلمتحانات النإلاتية ،يتخرج الطالب في معإلد التربية شندي ويمنح شإلادة
تؤهل للعمل كمدرس في المدارس األولية ُو اَلبتداتية  .وفي هَا الجانب
خر ج المعإلد
فقد َ
الدراسة في

منَ تأسيس وحتى العام  ، 1969قبل ُن يت ير نظام

لى نظام السنوات األربع ،ستة عشر دفع ة من طةب

السنتين بلغ عددهم

ُلف وثةثماتة وواحد وُربعون

بنظام

طالبا من مختلف

ُرجاء السودان .والجدول ُدناه يبين عدد خريجي كل دفعة.

جدول رقم ()18
خريجو معإلد تدريب المعلمين شندي نظام العامين
سنة
م

عدد
ترتيب الدفعة

التخرج

عدد
م

ترتيب الدفعة

سنة التخرج

الخريجين

الخريجين

1

1954

األولى

24

9

1962

التاسعة



102

2

1955

الثانية

30

10

1963

العاشرة

118

3

1956

الثالثة

60

11

1964

الحادية عشر

118

4

1957

الرابعة

64

12

1965

الثانية عشر

146

5

1958

الخامسة

59

13

1966

الثالثة عشر

113

6

1959

السادسة

62

14

1967

الرابعة عشر

60

7

1960

السابعة

60

15

1968

الخامسة عشر

126

8

1961

الثامنة

64

16

1969

السادسة عشر

135

المجمول

1341

المصدر ،مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية شندي،

3

 1ـ مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية شندي،11،فبراير،1977،

.3

 هَه الدفعاة فصال جمياع طةبإلاا ماا عادا اثناين قبال تخارجإلم بأساابيع بسابب مشااركتإلم فاي اعتصاام وَلحقاا
ُعيدت الدفعة للمعإلد وتخرجت.
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1

في فبراير  1969تم رفع معإلد التربية شندي لى ثانوي المعلمين،
يدرس في الطةب لمدة ُربع سنوات بعد كمال المرحلة الوسطى مع ثمانية
معاهد ُخرن هي بخت الرضا ،الفاشر ،كسة ،الدلني ،كلية المعلمات ُم
درمان ،كلية المعلمات ود مدني ،المعإلد العالي للتربية البدنية ،وكلية
المعلمين لطلبة السنة السادسة  .وهَا المشرول كان 2قد بدُ في المعإلد في
العام  1968بأربعة ُ نإلر بعدد ماتة تسعة وعشرون طالب ،وقد كانت الدفعة
التي تم قبولإلا بالمعإلد في العام 1967م خر دفعة يتم قبولإلا بنظام العامين
بالمعإلد.
ا ستمرت تجربة نظام السنوات األربع بمعإلد التربية اَلبتداتي بشندي
وف

منإلي جديد اعد لإلَا ال ر

َل يقل في وزن عن منإلي المرحلة

الثانوية.وقد صاحب تطبي تلك التجربة دخال نظام التدريب العسكري على
طةب المعإلد من السنة األولى لى ا لسنة الثالثة ،ب ر

كساب الطةب

المزيد من روح النظام وقوة اَلحتمال .وقد قام المعإلد خةل الفترة الممتدة بين
العام  1972وحتى العام  1994بتخريي تسعة عشر دفعة بنظام السنوات
األربعة عدد طةبإلا (ُ) 2349لفان وثةثماتة وتسعة وُربعون طالبا ً .والجدول
ُدناه يبين عدد خريجي كل دفعة على حدا مع ا شارة لى ُن العامين 1993
و 1994شإلدا تخريي دفعتين متتاليتين من طةب معإلد تدريب المعلمين
بكسة ،في معإلد شندي .

3

جدول رقم ()19
خريجو معإلد التربية شندي نظام السنوات األربع:
 1ـ تربية وتعليم 12/3/12/1
 2ـ تربية وتعليم 5/1/1

.48

.65

 3ـ مجلاة العياد الراباع والعشارون لمعإلاد التربياة شاندي، 1977/2/11-

،3وساجةت معإلاد التربياة شاندي،

مركز ُحمد دريس األرباب ،ووزارة التربية والتعليم ،دارة امتحاناات الساودان،نتيجة امتحاناات السانة الرابعاة
بمعإلد التربية شندي للسنوات .1989،1990،1991،1992،1993،1994
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1

م

سنة التخرج

ترتيب الدفعة

عدد الخريجين

1

1972

السابعة عشر

131

2

1973

الثامنة عشر

124

3

1975

التاسعة عشر

209

4

1976

العشرون

170

5

1978

الثانية والعشرون

179

6

1979

الثالثة والعشرون

161

7

1982

الرابعة والعشرون

135

8

1983

الخامسة والعشرون

157

9

1984

السادسة والعشرون

75

10

1985

السابعة والعشرون

55

11

1986

الثامنة والعشرون

101

12

1987

التاسعة والعشرون

78

13

1988

الثةثون

62

14

1989

الحادية والثةثون

76

15

1990

الثانية والثةثون

118

16

1991

الثالثة والثةثون

85

17

1992

الرابعة والثةثون

93

18

1993

الخامسة والثةثون

140

19

1994

السادسة والثةثون

200

المجمول

2349

في العام  1976بدُ معإلد التربية شندي يقبل طةبا ً من الَين ُكملوا
دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للدراسة في لمدة عام واحد يتلقون خةل
عمليا ونظريا يؤهلإلم في نإلايت

تدريبا

للعمل مدرسين بالمدارس اَلبتداتية وهَا ما

ُصطلح على تسميت بنظام العام الواحد.وقد قام المعإلد خةل السنوات الممتدة بين

218

عامي  1977و1985م بتخريي ُربعة دفعات بنظام العام الواحد مجمول طةبإلا
1

() 208ماتتان وثمانية طالب من مختلف ُنحاء السودان .
والجدول ُدناه يوبين الدفعات ال ومتخرجة بنظام العام في معإلد التربية شندي،
وتعداد الخريجين في كل دفعة.

جدول رقم ()20
خريجو معإلد التربية شندي نظام العام.
ترتيب الدفعة بالنسبة

ترتيب الدفعة

لجميع خريجي المعإلد

بالنسبة لنظام العام
األولى

84
53

عدد الخريجين

م

السنة

1

1977

21

2

1978

22

الثانية

3

1979

23

الثالثة

38

4

1985

27

الرابعة

33

ومن الجداول ُعةه يتبين لنا ُن معإلد التربية شندي منَ تخريي اول دفعة
من طلبت في ابريل  1954وحتى الحاقة بجامعة شندي في عام ،1994قد قام
بتخريي ستة وثةثون دفعة من طةب تعداد طةبإلا ثةثة َلف وثمانماتة وثمانية
وتسعون طالبا ً ( ) 3898منإلم ( ) 141ماتة وواحد وُربعون طالبا ً من معإلد كسة
تم تخريجإلم في الدفعتين الخامسة والثةثون والسادسة والثةثون.

 5ـــ  2ـــ  1ـــ  3المدارس َات الفصلين:
منَ وقت ليس بالبعيد عرف السودان نمط المدارس النصفية وهي مدارس
ُولية مكتملة تتكون في ال الب من فصلين فقط األول والثالث ُو الثاني والرابع.
وهَا النول من المدارس َل يقبل سنويا ً تةميَا ً بالسنة األولى بسبب عدم توفر العدد
الكافي من األطفال الَين ي َون المدرسة سنويا ً بالعدد الةزم من التةميَ.
ونتيجة لَلك يتم قبول التةميَ لإلَه المدارس مره كل عامين ،وتالبا ً ما تكون هَه
المدارس في القورن الص يرة َات الكثافة السكانية المتدنية ،وقد كان ظإلور هَا
النمط من المدارس يمثل حدن المحاوَلت المبتكرة لمصلحة المعارف وزارة في

 1ـ جامعة شندي كلية التربية،مركز ُحمد دريس األرباب ،سجةت معإلد التربية شندي ملف الخريجين.
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سعيإلا لنشر التعليم النظامي في القرن الص يرة التي تظإلر حماسا ً ملحوظا ً للتعليم
النظامي .
ُما المدرسة َات الفصلين فإلي شديدة الشب بالمدرسة النصفية َل ُنإلا
تختلف عنإلا في نإلا كانت تقبل سنويا ً تةميَا ً بالسنة األولى يقل عددهم قلية عن
ُرب عين تلميَا من الجنسين .وتتكون المدارس َات الفصلين من فصلين كبيرين
يستوعب كل منإلما فرقتين مختلفتين تجلس كل منإلما في جانب مختلف عن ُألخر.
وقد جرت العادة في هَه المدارس ُن يوضع تةميَ السنة األولى مع تةميَ السنة
الثالثة في فصل واحد كل فرقة في اتجاه ،وكَلك الحال بالنسبة لى تةميَ السنة
الثانية مع السنة الرابعة .ويحتوي الفصل الواحد في المدرسة َات الفصلين على
خمسين تلميَا وتلميَة بواقع خمسة وعشرون تلميًَا للفرقة التي تتكون من خمسة
عشر تلميَا ً وعشر تلميَات .وقد كان ال ر

1
األساسي من نشاء هَا النول من

المدارس الشبيإلة بالمدارس النصفية ،هو تقليل التكلفة المادية للتعليم عن طري
تقلي

عدد مباني المدرسة األولية وعدد المدرسين العاملين فيإلا لى النصف.

لى جانب توفير التعليم لألطفال من الجنسين في القرن الص يرة َات الكثافة
السكانية المنخفضة في بيتتإلم الطبيعية ،بدَل من تجميعإلم في داخلية المدارس
الداخلية التي كانت تكلف الدولة مبالغ طاتلة .

2

في عام  1963تم نش اء ست مدارس ُولية من هَا النول في خمس قرن
بمنطقة شندي على ضفتي النيل ،في القبة الكرماب ،السيال الكبير ،السيال
3
السادسة في معإلد تدريب المعلمين
الص ير ،سقادي ،الشقالوة ووضعت المدرسة
بشندي الَي كان يشرف على هَه المدارس شرافا ً كامةً من الناحية الفنية

وا دارية .وَلك ضمن مشروعات المعونة األمريكية في السودان ،وضمت هَه
المدارس لمعإلد تدريب المعلمين بشندن و سميت بالمدارس َات الفصلين ُو
مدارس التجربة،على اعتبار ُن هنالك تجربة تعليمية جديدة كانت تجرن فيإلا
 1ـ مقابلااة مااع األسااتاَ محمااد علااي فضاال ماادير مدرسااة التجربااة بالشااقالوة  1963بمنزلااة بمدينااة شااندي فااي
.2010/11/30
 2ـ التعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب .64 ،
 3ـ محمد علي فضل ،مصدر ساب .
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قوامإلا األستاَ الواحد في الفصل َي الفرقتين مع توفير العدد المناسب من
برنامي المعونة

الوساتل التعليمية للتةميَ.وقد تبنى هَه التجربة التعليمية
األمريكية بالسودان الَي قام بت ً
شييد هَه المدارس.
على الرتم من ُن هَه المدارس

كانت فعة تناسب القرن الص يرة

وتوفر قدرا من التعليم ألبناء وبنات هَه القرن و نإلا كانت ُحسن حاَل من
المدارس النصفيةَ ،ل ُنإلا لم تجد استحسانا من القاتمين على ُمر وزارة التربية
والتعليم لَلك لم تستمر طوية ،و تةشت هَه المدارس وماتت فكرتإلا بوفاة
الموظف األمريكي الَي كان يرعاها في العام  .1967وبنإلاية العام 1967بدُ
الشرول في تحويل هَه المدارس لى مدارس ُولية مكتملة ظل بعضإلا يعمل
كمدرسة مختلطة لفترة من الزمن ثم َلحقا تحول بعضإلا لى مدارس للبنين ُو
البنات بعد فصل التةميَ من الجنسين في مدارس مستقلة لكل .

 5ـــ  2ـــ  1ـــ  4مدرسة المعإلد األولية:
تأسست مدرسة المعإلد األولية في  1954/9/1ب ر

توفير بيتة تعليمية

مناسبة وقريبة نسبيا  ،يتلقى فيإلا طةب السنة السادسة بمعإلد تدريب المعلمين
بشندن تدريبإلم العملي جنبا لى جنب مع تدريبإلم النظري في التربية وطر
التدريس وعلم النفس التربوي .وب ر

توفير فر

التعليم األولي ألبناء مدينة

شندي ،والقرن المجاورة للمعإلد ،خاصة القرن الواقعة لي الشمال من مدينة
شندي في زمن تضاءلت في 2فر

اَللتحا بالمدارس األولية بسبب قلة عددها

في المنطقة .وقد كانت المدرسة بإلَا الوصف تفتح ُبوابا واسعة لطةب معإلد
تدريب المعلمين شندي

في مجاَلت التثقيف المإلني

واكتساب الخبرات

الضرورية في مجال التدريس  .وفي نفس الوقت تتيح لمجموعات مقدرة من ُبناء
المدينة فر

التعليم األولي ،وعلى هَا فقد كانت المدرسة تقوم بوظيفتين في ن

واحد وهَا هو الدور الَي خطط لإلَه المدرسة ُن تلعب كامة خاصة في ما يلي
طةب السنة السادسة بمعإلد تدريب المعلمين الَين كانوا يبدُون فيإلا برنامي
 1ـ نفس المصدر.
 2ـ تربية وتعليم 97/24/5/2
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1

المعاينات

تدريبإلم العملي بحص

التي َل تقل ُهمية عن نواحي التدريب

األخرن بالمعإلد .

1

في عام  1954بدُت المدرسة نشاطإلا بصورة متواضعة بع

الشيء،

حيث بدُت بفرقتين ُولى وثانية  ،لكل فرقة ثةث حجرات دراسية سعة الحجرة
عشرون تلميَا .وبناءا على هَا يمكننا 2القول بأن المدرسة قد بدُت بماتة
وعشرين تلميَا وفرقتين.
في عام  1955نقلت مدرسة شندي الجنوبية األولية التي تأسست في عام
 1942بكل تةميَها لى مدرسة المعإلد األولية .وقد شكل هَا الحدث -الَي َل
نعرف مسببات

على وج

التحديد -ضافة مقدرة ألعداد تةميَ مدرسة المعإلد

األولية ،الَين ارتفع عددهم في عام  1964لى  550تلميَا اتلبإلم من مدينة
شندي ،و اقلي منإلم ممن تبعد مساكنإلم ُكثر من ثةث كيلومترات تسكن بداخلية
المدرسة التي تش لإلا حاليا الفصول الجنوبية لمدرسة التدريب الحالية.
في عام  1968وكنتيجة لتوسع معإلد التربية شندي في قبول الطةب
بالمعإلد تمشيا ً مع مشروعات التوسع التعليمي التي انتظمت البةد في حقبة
الستينيات فقد ارتفع عدد تةميَ مدرسة المعإلد األولية في العام  1968لى
تسعماتة تلميَ وهَا العدد يقابل تقريبا  4الزيادة في ُعداد طةب السنة السادسة
الَين يتلقون تدريبإلم العملي بإلَه المدرسة من ثةثين طالبا لى ُكثر من ماتة
وعشرين طالبا ً موزعين علي ُربعة فر  .وهَا العدد الكبير من التةميَ كان يتم
ت َية المدرسة ب سنويا من القرن المجاورة لمعإلد تدريب المعلمين كما ُن
من ُبناء المدينة الَين لم يسعفإلم الحظ

المدرسة كانت تستوعب ايضا الفات
باَللتحا بمدارس المدينة األخرن .
 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 2ـ تربية وتعليم 97/24/5/2
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 3ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
.21
 4ـ تربية وتعليم 12/3/12/1
.602
 5ـ تربية وتعليم 97/24/5/2
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3

في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وعندما تادرت المدرسة الريفية
الوسطى موقعإلا ،الَي تحتل اآلن كلية التربية جامعة شندي كانت مدرسة المعإلد
الَي ُسست

األولية -التي ظلت تعمل في موقعإلا لى اليوم تؤدن نفس ال ر

من ُجلة ، -تتكون من عشرين حجرة للدراسة تمثل خمس مدارس ُولية ُو خمس
1
الكبير نسبيا ً قد بدُ
ُنإلر بعدد تةميَ يزيد عن تسعماتة تلميَ على ُن هَا العدد
في التراجع واَلنخفا

اعتبارا ً من العام ،1970بسبب ت يير نظام الدارسة

بالمعإلد ،والسلم التعليمي معا  .وقد ُدن هَا الت يير بدوره لى ُن يتقل

عدد

األنإلر بالمدرسة لى الدرجة التي ُصبحت عليإلا المدرسة اليوم وهى مدرسة
من نإلر واحد للبنينُ ،ضيفت لإلا مدرسة ُخرن من نإلر واحد ُيضا للبنات  ،وقد
استخدمت ُلمباني التي كانت تستخدم كداخلية للطةب في الماضي فصول ضافية
بالمدرستين حيث اقتضت ضرورات ت ير السلم التعليمي لى ست سنوات وثمانية
سنوات لزيادة فصول المدرستين.

 5ـــ  2ـــ  1ـــ  5مدرسة تدريب معلمي المدارس الص رن:
تأسست هَه المدرسة في ُتسطس  1953ب ر

تأهيل المدرسين من

خريجي المدارس الوسطى ُو المدارس األخرن المناظرة لإلا الَين يعملون
بالمدارس الص رن وتحسين مستواهم األكاديمي  ،عن طري

تلقيح ُفكارهم

باألساليب التربوية الحديثة و خضاعإلم لتدريب نظري وعملي لمدة ُربعة ُشإلر ،
يصبحون بعدها مؤهلين للعمل كمدرسين بالمدارس األولية بعد اجتيازهم هَه
الفترة بنجاح ،ومنَ البداية فقد احتشد مدرسو المدرسة وركزوا جإلودهم في عداد
المنإلي المناسب ،و كمال ُدوات المدرسة وتيسير معيشة الطةب وملء فراتإلم
3
بابكر علي كأول مراقب
حتى َل يصطدموا بيأس البداية  ،وقد تم تعين السيد

تدريب بالمدرسة التي كانت تتبع رُسا للسيد مفت

 1ـ تربية وتعليم .842/188/1/3
 2ـ التعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب ،
 3ـ تربية وتعليم ،138/38/1

.64

.68
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التعليم بالمديرية الشمالية حتى

يناير  ،1956عندما لت مستوليتإلا لمعإلد تدريب المعلمين شندي الَي ُصبح ومنَ
َلك التاريخ يشرف على المدرسة شرافا كامة من الوجإلتين الفنية وا دارية .
بدُت فكره نشاء هَه المدرسة تراود َُهان المستولين عن التعليم في
المديرية الشمالية منَ وقت مبكر ،ولكن المدرسة بدُت عملإلا ـ بعد عام واحد من
قيام معإلد التربية شندي ـ في ُتسطس  1953رتم العقبات التي وقفت في طريقإلا
األدوات ،بعدد خمسة وعشرين طالبا ً

والمتمثلة في عدم اكتمال المباني ونق

من مختلف مديريات السودان ،يخضعون لتدريب نظري بالمدرسة،ويتلقون
تدريبإلم العملي بمدرسة اَلستقةل األولية الملحقة بمدرسة تدريب معلمي المدارس
الص رن.
وتتكون مباني المدرسة التي وضعت في موقع مبنى قسم العيون الحالي
بمستشفى شندي التعليمي ،من بنايتان حداهما هي مباني مدرسة اَلستقةل األولية
التي كانت تستخدم ألترا

التدريب العملي لطةب مدرسة التدريب حتى العام

 ، 1970والبناية األخرن كانت تضم داخلية الطةب والمراف الملحقة بإلا من
حمامات وسفرة طعام ومطبخ  ،وهَه البناية كانت تقع 2لي الشمال من البناية
األولى وتعرف حاليا بالباستيل .
ظلت مدرسة تدريب معلمي المدارس الص رن هَه تلعب دورها المرسوم لإلا
في تدريب وتأهيل معلمي المدارس الص رن ،من كل ُنحاء السودان منَ العام 1953
ولمدة سبعة عشر عاما حتى العام  ،1970وهو العام الَي صادف انتإلاء اَلزدواجية
في التعليم األولي عن طري التخل

نإلاتيا من المدارس الص رن ،وَلك ما عبر

رفعإلا لى مدارس ُولية كاملة ُو تجفيفإلا .وقد ظلت عملية رفع المدارس الص رن
لى مدارس ُولية مكتملة تتم بصورة متوازية مع عملية تأهيل معلمي المدارس
الص رن للعمل بالمدارس األولية ومضاعفة ُعداد الطةب المقبولين بمعاهد تدريب
المعلمين.

 1ـ التعليم في المديرية الشمالية،مصدر ساب ،
 2ـ تربية وتعليم .68 ،138/38/1/3
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ص رن
في عام 1970م تم تجميع العدد المتبقي من ومدرسي المدارس ال و
بمدرسة تدريب ومعلمي المدارس الص رن بشندي ،وُ وخضعوا لتدريب نظري لمدة
ثةثة ُشإلر

عنة استيعاب الطةب

ُعقبة امتحان تمخ

الناجحين في

بالمدارس األوليةُ ،ما الَين لم يسعفإلم الحظ بالنجاح في هَا اَلمتحان ،فقد تم
استيعابإلم في المجالس البلدية والريفية ُ ،و ُجإلزة الحكم المحلي ُو تعليم الكبار
كموظفين ،وبَلك تكون هَه المدرسة قد ُدت دورها ـ الَي وصل لى نإلايت في
عام 1970م ـ كامةً في تأهيل وتدريب ومعلمي المدارس الص رن .

 5ـــ  2ـــ  1ـــ  6مدرسة اَلستقةل األولية التابعة لمدرسة تدريب معلمي
المدارس الص رن:
تأسست مدرسة اَلستقةل األولية في عام ، 1956لتعمل كمدرسة لتدريب
طةب مدرسة تدريب معلمي المدارس الص رن التي تأسست قبلإلا بسنتين ،وقد
وضعت المدرسة في مباني الجي

القريبة من مستشفى شندي التي كانت تستخدم

كمخازن للجي  ،بعد جراء الترميمات والتعديةت الةزمة عليإلا ،وقد روعي عند
نشاتإلا كمدرسة تدريب

اختيار هَا الموقع كمقر للمدرسة مدن مةءمت ل ر

لمدرسة تدريب معلمي المدارس الص رن ،حيث وضعت المدرسة بالقرب منإلا
في موقع يتوسط المدينة ويلي بالتعليم ،كما روعي في هَا ا ختيار ايضا ُنإلا
كانت تقع بالقرب من بناية استخدمت لسكن ُحد ُساتَة مدرسة تدريب معلمي
المدارس الص رن ،كما توجد بجوارها ثةثة قطع ُراضي يمكن استخدامإلا
كمنازل للمدرسة في المستقبل .

2

تقبل مدرسة اَلستقةل األولية التةميَ من مدين شندي والقرن المجاورة
سنويا ،وقد ظلت المدرسة تستخدم ألترا

تدريب طةب مدرسة تدريب معلمي

المدارس الص رن منَ تأسيسإلا وضمإلا لمعإلد تدريب المعلمين شندي في 1956
وحتى العام . 1970وقد تكونت المدرسة 3في بدايتإلا من ُربعة فصول ص يرة

 1ـ مقابلة مع األستاَ عباس حسين خريي معإلد تدريب المعلمين شندي ،1957بمنزلة في .2010/12/11
603
 2ـ تربية وتعليم ،97/24/5/2
 3ـ تربية وتعليم 94/12/1
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1

تتسع

لحوالي خمسة وعشرين تلميَا ً يتم قبولإلم سنويا بالمدرسة معظمإلم من

ُبناء مدينة شندي .وفي العام  1971وكنتيجة َلنتإلاء دور مدرسة تدريب معلمي
المدارس الص رن

بعد انتإلاء اَلزدواجية في التعليم األولي

وت ير السلم

التعليمي ،انتقلت المدرسة من موقعإلا الَي يش ل اآلن قسم العيون بمستشفى شندي
التعليمي  ،لى موقع خر يقع لى ال رب قلية من الموقع الساب

كمدرسة ابتداتية

مستقلة عن معإلد التربية اَلبتداتي الَي اكتفى بمدرسة المعإلد األولية الملحقة ب
كوعاء تدريبي لطةب السنة الرابعة بالمعإلدُ.ما مدرسة اَلستقةل اَلبتداتية فقد
اكتفت هي األخرن بكونإلا ثالث مدرسة ُولية للبنين على مستوي مدينة شندي.

 5ـــ  3مركز التنمية اَلجتماعية شندي:
في مطلع العقد السابع من القرن العشرين شإلدت مدينة شندي قيام مؤسسة
تعليمية فريدة من نوعإلا تختلف عن مؤسسات السلم التعليمي المعإلودة التي
عرفتإلا البةد منَ مطلع القرن العشرين ،وعن معاهد تدريب المعلمين التي
انتشرت في البةد .هَه المؤسسة الفريدة هي المركز القومي للتنمية اَلجتماعية
الَي تأسس بمدينة شندي في عام  1960بتعاون مشترك في مجال محو األمية
2
ممثلة في وزارة التربية
والتنمية اَلجتماعية وترقية المجتمع بين حكومة السودان

والتعليم ،واألمم المتحدة ممثلة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) .بإلدف تدريب وتأهيل العاملين في حقل تنمية المجتمع و جراء
التجارب الميدانية  ،واستحداث ُساليب جديدة في تنمية المجتمع ،تناسب الريف
3
في السودان والثاني في ُفريقيا بعد معإلد التربية
السوداني وهو األول من نوع

األساسية بسرس الل َيان بجمإلورية مصر العربية.

الموقـــــــــع:
( )1مبنى لإلدارة.
( )2قاعة كبرن تتسع لماتتي شخ

.

( )3ثةث قاعات ُخرن سعة الواحدة منإلا ستون شخصاً.
 1ـ محمد علي فضل ،مصدر ساب
 2ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي،
 3ـ نفس المصدر .1 ،
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1.

1

( )4قاعة ص يرة سعتإلا خمسون شخ

.

( )5استراحة للرجال تتسع لستة وثةثون دارساً.
( )6ست ترف لكبار الزوار والمحاضرين تتسع َلثني عشر شخصاً.
( )7استراحة للنساء تتسع لستين دارسة.
( )8قاعة طعام (سفرة) تتسع لتسعين شخ

.

( )9مكتبة.
بدُ المركز نشاط في عام  1960تحت دارة خبير هندي منتدب من هيتة
اليو نسكو هو المستر( راو) الَي ش ل وظيفة مراقب المركز حتى العام 1963
وقد شرل المستر راو خةل تلك الفترة في تنظيم نشاط المركز و وضع الإلياكل
ا دارية والتنظيمية ل في الطور األول ل والَي است ر ُحد عشر عاما متصلة
من العام  1960وحتى العام  ،1971تعاقب خةلإلا على وظيفة مراقب المركز
لى جانب المستر راو ثةثة مراقبين بيانإلم في الجدول التالي :

جدول رقم ()21

مراقبو مركز التنمية اَلجتماعية في الفترة من العام  1960وحتى العام
1971م
اَلسم

م

الوظيفة

تاريخ ش ل الوظيفة

المدة
بالسنة

()1

المستر راو

مراقب

1963-1960

3

()2

ُبو زيد موسى

مراقب

1966-1963

3

()3

عبد العزيز علي ُحمد

مراقب

1969-1966

3

()4

النور عبد السيد

مراقب

1971-1969

2

المصدر ،وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي،سجةت المركز.

في هَا الطور ركز المركز نشاط في السعي لترقية وتطوير المجتمعات
الريفية في الريف السوداني  ،وَلك عن طري
في حقل تنمية المجتمع

استقطاب مجموعات من العاملين

و خضاعإلم لدورات تدريبي

في مجاَلت تنمية

المجتمعات الريفية .تؤهلإلم للعمل بالريف السوداني لمعاونة تلك المجتمعات على
 1ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي،سجةت المركز .
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1

تحسين مستواها المعيشي وتوجيإلإلا لةستفادة القصون من الخدمات التي تقدمإلا
1
نشاط
لإلم المصالح الحكومية الموجودة في مناطقإلم  .وقد استإلل المركز

في

ُتسطس  1960بتدريب دفعة من ثةثين دارسا من مدرسي المدارس األولية
الَين قضوا فترة خمسة ُعوام  ،في التدريس بالمدارس األولية .وقد تلقت هَه
الدفعة تدريبا نظريا وعمليا في مكافحة األمية والخدمات المكتبية واَلقتصاد
الريفي والت َية والزراعة والصحة والتعاون وعلم اَلجتمال الريفي  ،و علم
نفس تعليم الكبار واألعمال اليدوية الريفية وتيرها من المعارف التي تإلدف لى
ترقية المجتمع  .وقد بلغ عدد الَين تلقوا تدريبا من هَا النول في دورات
تدريبي طويلة ـ ت وسمى الدورات األساسية ـ مدتإلا عشرة ُشإلر حوالي ماتتين
وواحد وتسعون مرشدا ومرشدة خةل ُحد عشر عاما  .في احد عشر دورة
تدريبية بيانإلا في الجدول التالي: 2

جدول رقم ()22
الدورات األساسية بمركز التنمية في الفترة من العام 1960وحتى العام 1971
عدد

م

النشاط

التاريخ

ترتيب الدفعات

1

تنمية المجتمع

1961-1960

األولى

29

2

تنمية المجتمع

1962-1961

الثانية

24

3

تنمية المجتمع

1963-1962

الثالثة

28

4

تنمية المجتمع

1964-1963

الرابعة

23

5

تنمية المجتمع

1965-1964

الخامسة

27

6

تنمية المجتمع

1966-1965

السادسة

32

7

تنمية المجتمع

1967-1967

السابعة

27

8

تنمية المجتمع

1968-1967

الثامنة

33

9

تنمية المجتمع

1969-1968

التاسعة

20

 1ـ مجلة العيد الرابع  ،مصدر ساب .24 ،
.24
2ـ مجلة العيد الرابع  ،مصدر ساب ،
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الخريجين

10

تنمية المجتمع

1970-1969

العاشرة

20

11

تنمية المجتمع

1971-1970

الحادية عشر

28

المجمول
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12

وقد شارك في هَه الدورات وبنسب متفاوتة دارسين من مديريات السودان
التسعة ومشروعي الجزيرة وسكر الجنيد ضافة لى مجلس ريفي القضارف بلغ
عددهم ماتتان وواحد وتسعون دارسا .والجدول ُدناه يبين عدد المنتسبين لكل جإلة
من هَه الجإلات في كل دورة .

1

جدول رقم)23( 5
ُعداد المنتسبين للدورات األساسية من كل مديرية من مديريات السودان
التسعة وبع

المصالح الحكومية
مديرية
مديرية

المديرية

مديرية

مديرية

الخرطوم

الشمالية

كسة

دارفور

ترتيب الدورة

مديرية

مديرية

النيل
كردفان

بحر ال زال

األزر
األولى

3

6

6

1

7

4

ـــ

الثانية

2

5

5

1

6

2

ـــ

الثالثة

ـــ

8

5

ـــ

13

2

ـــ

الرابعة

2

5

5

2

3

6

ـــ

الخامسة

2

5

4

4

8

4

ـــ

السادسة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

12

السابعة

3

3

3

1

8

1

1

الثامنة

4

5

8

5

6

5

ـــ

التاسعة

1

ـــ

ـــ

3

9

2

1

العاشرة

ـــ

5

4

2

2

2

ـــ

الحادية عشرة

4

3

1

2

4

1

2

المجمول

21

45

41

21

66

29

16

ترتيب الدورة

مديرية ُعالي

مديرية

رشاد

مجلس ريفي

سكر الجنيد

المجمول

 1ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي ،سجةت المركز.
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النيل

ا ستواتية

الجزيرة

القضارف

األولى

ـــ

2

ـــ

ـــ

ـــ

29

الثانية

2

1

ـــ

ـــ

ـــ

24

الثالثة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

28

الرابعة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

23

الخامسة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

27

السادسة

7

13

ـــ

ـــ

ـــ

32

السابعة

2

3

2

ـــ

ـــ

27

الثامنة

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

33

التاسعة

2

2

ـــ

ـــ

ـــ

20

العاشرة

ـــ

2

2

ـــ

1

20

الحادية عشرة

1

3

5

1

1

28

المجمول

14

26

9

1

2
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كَلك قام المركز وفي نفس الفترة بتدريب ستماتة وتسعين عامة اجتماعيا
في ميادين تنمية المجتمع المختلفة ،مثل ضباط تعليم الكبار وضباط محو األمية،
والمرشدات ،وتيرهم من الَين يعملون في حقل تنمية المجتمع .عبر دورات
قصيرة امتدت بين شإلر ونصف لى ثةثة ُشإلر .تم تزويدهم خةلإلا بفلسفة التربية
األساسية ومجاَلتإلا وُساليبإلا ،مع تاحة الفرصة لإلم للممارسة العملية في بيتتإلم
المحلية  ،وَلك تمشيا مع السياسات الرامية لنشر ثقافة تعليم الكبار وتنمية المجتمع
في كل ُنحاء السودان  .ولفت األنظار ألهمية 1التدريب على ا رشاد النسوي
الَي عني بتوجي وتوعية المرُة

في مجاَلت الت َية والصحة

اَلجتماعية وتعليمإلا القراءة والكتابة ،وبع

والرعاية

الحرف التي يمكن ُن تستفيد منإلا

المرُة حسب ظروفإلا مثل الخياطةُ،عمال ا برة والسعف والزخارف .
في عام  1960قام المركز بتجربة راتدة وناجحة

في مجال ريا

األطفال في مدينة شندي.وقد نبعت التجربة من مةحظة تكاثر ُعداد األطفال
 1ـ مجلة العيد الرابع  ،مصدر ساب .24 ،
 2ـ حاجة كاشف بدري الحركة النساتية في السودان،الخرطوم ،1984،دار جامعة الخرطوم للنشر،ط،2
.58
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2

الَين تتراوح ُعمارهم بين سن الرابعة والسادسة من الجنسين بمدينة شندي في
شوارل المدينة وُزقة حواريإلا.ومن حساس المواطنين بالحاجة لى رعايتإلم .وقد
وجدت التجربة من المركز القومي لتنمية المجتمع بشندي والمجلس البلدي خير
معين ،ووجد األطفال من يإلتم1بإلم ويسعى بعادهم عن مضار األوساخ ومخاطر
الطرقات.

 5ـــ  3ـــ  1ريا

األطفال بمدينة شندي:

األطفال بشندي للمركز القومي لتنمية المجتمع
تعود ُصول فكرة ريا
وَلك عندما َلحظ السيد( راو) مراقب المركز في منتصف العام ،1960
مجموعات من األطفال تحت سن المدرسة يلعبون في شوارل مدينة شندي
يتعرضون لمخاطر الطري ومضار واألوساخ بينما توجد بالمدينة ساحات
مفتوحة وُشجار كبيرة وظليلة خاصة في المناط المطلة على النيل  .وقد رُن
السيد (راو) ُنة َا ما ُقيمت تحت ظةل تلك األشجار الظليلة ُلعاب لإلؤَلء
األطفال با ضافة لى من يرعاهم بحنان وفقا ألسس تربوية معلومة لكان خيرا
لإلؤَلء األطفال وللمجتمع وألسرهم .
بعد ُن ا ختمرت الفكرة في َهن السيد( راو) تقدم بمشرول مفصل
للمجلس البلدي بشندي قامة روضة ُطفال بمدينة شندي تحت رعاية المجلس
البلدي و شراف مركز التنمية اَلجتماعية .وقد قبل المجلس البلدي الفكرة وتبناها
كما وجدت الفكرة صدن طيبا لدن المواطنين ،وقام المجلس بتكوين لجنة للروضة
رجال التربية
ضمت في عضويتإلا نفرا ً من ُعضاء المجلس البلدي وبع
2
والتعليم والطب .
بدُت روضة ُطفال شندي نشاطإلا في يناير 1961م بأربعين طفةً وطفلة
تحت دارة مشرفة تلقت تدريبا ً جيدا ً في رعاية األطفال وف منإلي تربوي مناسب
تواضع على وضعة رجال التربية ،مع عدد مناسب من معدات اللعب كالمراجيح
ُلعاب األطفال وكل ما يجعل منإلا روضة
والمتوازيات الخشبية و بع
نموَجية.وكان األطفال الملتحقين يخضعون لكشف طبي ومتابعة مستمرة بواسطة
البطاقات التي تم تصميمإلا لإلَا ال ر  .وقد كان افتتاح الروضة بصورة رسمية في
 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 2ـ المصدر ساب .38 ،

.37
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1
نجاح تلك
ُ 17بريل  1961على يد الفري براهيم عبود شارة واضحة على
التجربة و مباركة الدولة في ُعلى مستوياتإلا للفكرة التي وجدت القبول واَلستحسان
من المواطنين.وبعد ُن ُحس المواطنون بقيمة ريا األطفال والخدمة الجليلة التي
تقدمإلا ألطفالإلم من رعاية وتإلَيب وصقل و عداد تربوي لمرحلة التعليم األولي .
بدُت مطالباتإلم تنإلال على المجلس البلدي بضرورة السعي يجاد ُماكن في
ريا األطفال ألكبر عدد ممكن من ُطفالإلم .و استجابة لتلك المطالب المتةحقة اقر
المجلس البلدي فتح روضتين ضافيتين بمدينة شندي ليرتفع بَلك عدد ريا األطفال
بالمدينة في عام  1963لى ثةثة ريا ُطفال تضم ثةثماتة وخمسون طفة وطفلة .
ومن مدينة شندي خرجت فكرة ريا األطفال لى القرن المجاورة لإلا وفي هَا
الجانب لعب مركز التنمية اَلجتماعية شندي دورا كبيرا في تدريب المرشدات
المشرفات على رعاية األطفال وبالتالي نشر الفكرة ،وَلك عبر قيامة بعقد ستة
األطفال في الفترة من العام  1967وحتى
دورات تدريبية لمشرفات ريا
3
ماتتان وعشرين مرشدة خرجت عبرهم الفكرة لى
العام 1970درب خةلإلا ُكثر من
ُطفال قروية
قرن قندتو،والجوير ،والنوراب ،والم اوير ،التي شإلدت قيام ريا
جميلة تضم عددا من األطفال يجدون العناية والرعاية من المرشدات المشرفات على
الريا  .والجدول التالي يبين دورات مرشدات ريا األطفال التي عقدت بمركز
التنمية شندي في الفترة المَكورة.

جدول رقم 5 :ـــ 8
دورات مرشدات ريا

األطفال بمركز التنمية شندي في الفترة حتى العام

1971م
م

ُسم الدورة

التاريخ

الدفعة

فترة الدورة

عدد الخريجات

1

مرشدات ريا

ُطفال

1967

الثانية

 90يوم

42

2

مرشدات ريا

ُطفال

1968

الثالثة

 18يوم

41

3

مرشدات ريا

ُطفال

1969

الرابعة

 30يوم

55

4

مرشدات ريا

ُطفال

1970

الخامسة

 60يوم

82

.38

 1ـ التعليم في المديرية الشمالية ،مصدر ساب ،
 2ـ نفس المصدر .39 ،
 3ـ المجلس القومي لمحو األمياة وتعلايم الكباار ،المركاز القاومي لتادريب قياادات تعلايم الكباار –شاندي ساجةت
المركز.
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5

مرشدات ريا

ُطفال

السادسة

1971

6

 30يوم

43

المجمول

263

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي،سجةت
المركز

وقد تةحظ من رصد عدد المرشدات الدراسات بالمركز في كل دورة من
هَه الدوراتُ ،ن مديرية النيل األزر قد ُولت اهتماما كبيرا بريا األطفال،
انعكس في عدد المشاركات في هَه الدورات من المديرية ،والجدول ُدناه يوضح
عدد المشاركات في هَه الدورات من كل مديرية من مديريات السودان المختلفة.

جدول رقم ()25
عدد المشاركات في دورات ريا
السودان المختلفة

المديرية

الكورس األول في الفترة من

لى 1967/6/27م

الكورس الثاني في الفترة من 3/28

1968/4/18

الكورس الثالث في الفترة من

لى 1969/4/24

الكورس الرابع في الفترة من 3/22

لى 1970/4/5

الكورس الخامس في الفترة من 3/1

لى 1971/4/27

المجمول

الكورس السادس في الفترة من 3/27

م

األطفال من كل مديرية من مديريات

1

الخرطوم

3

6

9

9

10

37

2

النيل

11

6

13

1

5

36

3

الشمالية

-

6

1

15

-

22

4

كسة

8

-

8

6

-

22

5

النيل األزر

3

12

8

18

11

52

6

النيل األبي

1

2

2

-

3

8

7

الجزيرة

9

-

4

-

14

27

8

بحر ال زال

-

-

1

-

-

1

9

ُعالي النيل

-

1

4

4

-

9

1

ا ستواتية

-

-

1

5

-

6
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0
1
1
1
2

كردفان

1

3

1

17

-

22

دارفور

-

5

3

7

-

15

6

-

-

-

-

6

42

41

55

82

43

263

1

البحر

3

األحمر

1
4

المجمول

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي سجةت
المركز.

با ضافة لى الدورات التدريبية التي عقدها المركز في مجاَلت تنمية
األطفال في الفترة الممتدة من العام  1960وحتى العام
المجتمع وريا
،1973فقد قام المركز كَلك بإنجاز كثير من األعمال واألهداف التي سعى لى
تحقيقإلا خةل تلك الفترة ،مثل قامة معسكرات العمل التطوعية وعقد الحلقات
الدراسية للقادة المحليين وتنظيم وفتح الفصول الثقافية للعمال .وقد كان من نتاج
هَا النشاط المتواصل بالمركز ُن اكتسب المركز الكثير من الخبرات في مجال
واألساليب
العمل اَلجتماعي  ،كما تمكن من استحداث الكثير من الطر
والتجارب التي تةءم البيتة السودانية والريف السوداني في تنمية المجتمع ،وقد
سخر المركز تلك الخبرات من اجل تأهيل ضباط التنمية اَلجتماعية والمجتمعات
الريفية ،وَلك عن طري جعل هَه النشاطات والبرامي في متناول المجتمع
الريفي عبر تدريب العناصر العاملة في مجاَلت تنمية المجتمعات الريفية وتنمية
1
المجتمع .
في ُتسطس  1973تحول مركز التنمية اَلجتماعية شندي لى مؤسسة
قومية للتدريب على محو األمية والتعليم الوظيفي للكبار ،وَلك تمشيا مع سياسة
الدولة التي كانت ترمي
 1ـ مجلة العبد الرابع ،مصدر ساب

نَاك

لى تخفي

.24
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نسبة األمية فيإلا من  %80لى

%20

خةل خمسة سنوات .وقد تزامن َلك مع 1صدور قانون محو األمية

الوظيفي للكبار في عام ، 1972الَي جعل مستولية مكافحة األمية مستولية قومية
 .وبموجب هَا القانون تم نشاء المجلس القومي لمحو األمية والتعليم الوظيفي
للكبار الَي انبثقت عنة مجالس قليمية في األقاليم.وفي طار قانون  1972تحددت
مستولية وزارة التربية والتعليم ممثلة في دارة تعليم الكبار في عداد المناهي،
وتدريب العناصر القيادية في المستويات ا دارية المختلفة.ولكي تقوم الوزارة
باَلضطةل بمستوليتإلا هَه

قامت بتوظيف كل قدراتإلا في عداد المناهي

وتدريب العناصر المطلوبة

نجاح المشرول .وفي هَا الجانب ،فقد ُسندت

الوزارة مستولية تدريب العناصر القيادية المطلوبة لى مركز التنمية اَلجتماعية
2
المركز في
شندي الَي ظل يلعب هَا الدور لى اآلن  .وقد تحددت ُهداف

وظيفت الجديدة هَه في اآلتي :

3

 /1عداد وتدريب المدربين و العناصر القيادية في محو األمية الوظيفي للكبار.
 /2جراء الدراسات والبحوث في مجاَلت التعليم الوظيفي للكبار.

 /3القيام بجمع ا حصاءات في مجال محو األمية وا فادة العملية منإلا في ميدان
التدريب ومشروعات التعليم الوظيفي للكبار بإلدف ترشيد العمل.
 /4عداد و نتاج الوساتل التعليمية.

 /5اختبار وتجريب األساليب والطر التعليمية المستحدثة وقياس مدن فعاليتإلا.

 5ـــ  3ـــ  2التنظيم الداخلي للمركز:
ل لمركز تنظيم داخلي تم تصميم بصورة دقيقة تمكن من تخطيط وتنفيَ ومتابعة
النشاطات والمشروعات التي تصب في خانة تحقي

األهداف المناط بالمركز

تحقيقإلا  ،وهَا التنظيم ،يقوم على خمسة شعب هي:
( )1شعبة ا دارة:

وتتكون الشعبة من :

 1ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار ،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار -شندي،
 2ـ نفس المصدر.2 ،
.2
 3ـ نفس المصدر
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(ُ) مدير المركز (مراقب المركز) ،وهو المستول األول عن دارة المركز بصفة
عامة  ،والمناط ب وضع خطة العمل العامة للمركز مع رؤساء الشعب ،ومتابعة
ُوج النشاط ا داري والتنظيمي والفني للمركز  ،و عداد وتصريف الميزانية
السنوية للمركز ،والمصادقة على جميع القرارات التنفيَية وا دارية والمالية،
واَلهتمام بشتون العاملين وتنظيم ُعمالإلم وسجةتإلم وتقاريرهم ،و عداد التقارير
الدورية والسنوية عن المركز .وقد تعاقب على منصب مدير المركز -في وظيفت
الجديدة -خةل تلك الفترة من عمر المركز ،مجموعة من ا داريين المتميزين من
العاملين في حقل تنمية المجتمع وتعليم الكبار.

(ب) المشاارف ا داري للمركااز وتااتلخ

مإلام ا فااي تنظاايم الصااادر والااوارد ماان

المكاتبات ،وحفظ ملفات وسجةت المركز ،المالية وا دارية .

1

( )2شعبة التدريب:

وهَه الشعبة مناط بإلا وضع موجإلات مناهي الدورات التدريبية المختلفة
بالمركز ومتابعة تنفيَها،ووضع مخططات التدريب العملي والميداني ،واَلهتمام
بشتون المتدربين بالمركز ،لى جانب وضع خطة الجدول األسبوعي ،وتوفير
المواد التدريبية الموضوعة لكل مادة في المنإلي ،وتنظيم تقويم المتدربين بعد كل
دورة ،والتعاون اَلشتراك في عمليات التقويم والتطوير بالمركز .

2

( )3شعبة المواد التعليمية:

وتتلخ

وظيفة هَه الشعبة في عداد كتب المتابعة بصورة تناسب ميول

واحتياجات الكبار وف

خطة دارة التعليم با ضافة لى عداد المواد التعليمية

للبرامي المختلفة بالمركز ،بالتنسي

مع دارة البرامي باألمانة العامة للمجلس

القومي،وتدريب المبعوثين في الجوانب المتعلقة بالمواد التعليمية ،ووضع خطط
تتضمن جراء تجارب في المواد التعليمية  ،واَلشتراك في عمليات التقويم
والتطوير بالمركز .

3

( )4شعبة الوساتل التعليمية:
 1ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار ،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار -شندي،
 2ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار ،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار -شندي،
 3ـ نفس المصدر .4 ،
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ويندرج تحت مإلام هَه الشعبة التدريب العملي والنظري على الوساتل
التعليمية

و عداد الوساتل التعليمية الةزمة للمواد التعليمية  ،ووضع خطة

لألبحاث والتجارب المتعلقة بالوساتل التعليمية ،و نتاج واستحداث وساتل تعليمية
تناسب العمل في محو األمية ،والتعليم الوظيفي للكبار،والتعاون وا شتراك في
عمليات التطوير والتقويم بالمركز .

2

( )5شعبة البحوث والتقويم:

وتااتلخ

مإلااام هااَه الشااعبة فااي جااراء الدراسااات والبحااوث الميدانيااة فااي

مجاَلت محو األمية والتعليم الاوظيفي للكباار ،وتنساي األعماال الخاصاة باألبحااث
والتجارب ،مع وحدة البحوث والتقييم بإدارة تعليم الكبار ،وجمع ا حصاءات لمحاو
األميااة وتوثيقإلااا وتقويمإلااا واَلسااتفادة منإلااا فااي مياادان التاادريب ،وتجريااب واختبااار
األس االيب والطاار التعليميااة المسااتحدثة وقياااس ماادن فعاليتإلااا ،و جااراء البحااوث
القبلية للمواد والوساتل التعليمية ،والتعاون اَلشتراك في عملياات التقاويم والتطاوير
بالمركز .

3

 5ـــ  3ـــ  3مناهي التدريب:
تباين المستويات التعليمية والمإلنية للمبعوثين للتدريب بالمركز حتم على
شعبة التدريب بالمركز تبني مناهي مرنة في برامي التدريب تسمح ببع

التنول

في األهداف والمحتون.وفي هَا الصدد فقد درجت شعبة التدريب بالمركز عند
التخطيط للدورات،على تحديد الدورة المعنية واختصاصاتإلا من حيث األهداف
والمحتون واألنشطة التعليمية حسب مقتضيات الحاجة ،والمستويات التعليمية
والمإلنية للمبعوثين والمستون الَي يتعين عليإلم الوصول لية من خةل برنامي
التدريب المعني.وبناءا على َلك فقد قام المركز بوضع موجإلات عامة يسير عليإلا
البرنامي العام لإلعداد والتدريب تتمثل في :

4

 /1دراسات توجيإلية تعرف الدارسين بالقوانين المنظمة للعمل ـ األجإلزة ـ وخطة
العمل.
 1ـ نفس المصدر.4 ،
 2ـ نفس المصدر.5 ،
.4
 3ـ نفس المصدر،
 4ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار ،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار-شندي ،سجةت المركز.
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1

 /2تزويد الدارسين بالمبادئ والطر

األساسية للتعليم الوظيفي للكبار على ُن

يكون َلك بطريقة علمية تتيح للدارسين المعرفة التفصيلية للمواد التعليمية
المستخدمة في البرامي ودراستإلا وفإلم ُسسإلا.
 /3تزويد الدارسين بالمعلومات عن الكبار واتجاهاتإلم النفسية ودوافع سلوكإلم
وحوافز التعليم لديإلم وُفضل األساليب لتطوير سلوكإلم وُنماط تفكيرهم

ُنوال التدريب في المركز:
في طار وظيفة المركز المتعلقة بتدريب وتأهيل القيادات العاملة في
مجاَلت محو األمية وتعليم الكبار وتنمية المجتمع

يقدم المركز نوعين من

التدريب هما:
-1برامي تأهيلي :
وهَه البرامي تمثل النشاط الرتيسي للمركز وتستإلدف في المقام األول
العاملين الجدد الَين ينخرطون في برنامي تعليم الكبار من معلمي ومعلمات
المدارس اَلبتداتية .وهَا البرنامي يوفر لإلؤَلء المنخرطين الجدد في هَا المجال
التأهيل والتدريب الةزم ليصبحوا فيما بعد مستولين عن نشاطات محو األمية
وتعليم الكبار على مستون المجالس الشعبية .

1

-2برامي تجديدية:

وهَه البرامي تقدم للقيادات العاملة في ميدان تعليم الكبار وَلك بإلدف
تزويدهم بالخبرات الفنية الجديدة والمستحدثة ب ر

تطوير ُسلوب عملإلم،

وتزويدهم بأحدث اَلتجاهات والمفاهيم والخبرات المتعلقة بمحو األمية وتعليم
2
رامي تدريبية وور
الكبار  .كما ينظم المركز ب

عمل وسمنارات لبرامي مختلفة

في مجال محو األمية وتعليم الكبار وف احتياجات الميدان.

 5ـــ  3ــــ  3ــــ  1معينات التدريب:
للوصول للإلدف الَي يرنو لية المركز في الوصول بالعناصر التي يتولى
تدريبإل ا وتأهيلإلا بالصورة التي تمكنإلا من قيادة برامي محو األمية وتعليم الكبار
في طار المواجإلة الشاملة ،كان َلبد من تزويد الدارس ببع

المعينات التي

 1ـ نفس المصدر.5 ،
 2ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار ،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار-شندي .5
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تعين على الوصول ألهداف الدورة التدريبية بصورة مرضية وهَه المعينات
تتمثل في :
 -1ا مكانات البشرية:
يضم المركز عناصر مؤهلة

تأهية رفيعا للعمل في مجال التدريب

والتأهيل والتخطيط والتقنيات التربوية ،بجانب الخبرات الواسعة في مجال محو
األمية وتعليم الكبار.
 -2المكتبة :
يضم المركز بين جدران مكتبة تنية بالمراجع والكتب القيمة في شتى
مجاَلت العلوم والثقافة ،وتشتمل على كتب في علم النفس ،واَلجتمال ،والتاريخ
،والتربية والفلسفة ،والدين ومعالجة شتون الريف .والمكتبة باعتبارها حدن
وساتل التدريب األساسية بالمركز يرتادها المبعوثين لةطةل واَلستفادة من كتبإلا
ومراجعإلا في دراساتإلم وانجاز بحوثإلم .

1

 -3التقنيات التربوية:
كَلك يإلتم المركز بالوساتل السمعية والبصرية لما لإلا من ُهمية في
التدريب ،لَا فقد افرد لإلا مبان خاصة ،تشتمل على ُقسام للتصوير الفوتوترافي،
و نتاج الملصقات ،وعر
فيإلا ُجإلزة لعر

األفةم المتحركة والثابتة ،والطباعة بالباندا  ،وتتوفر

األفةم الثابتة ،وُجإلزة التسجيل ،وُدوات كاملة للتصوير

،والطباعة باللوحة الحريرية .ويتولى هَا القسم تدريب المبعوثين على تش يل
مختلف األجإلزة
الدورات التدريبية .

و نتاج واستخدام مختلف الوساتل السمعية والبصرية خةل
2

4ـ القاعات :
بالمركز خمس قاعات تسع القاعة الكبرن منإلا ماتتا شخ
تسع ستين شخصا ،وقاعة مدرجة تسع خمسين شخصا ً.

 ،وثةثة منإلا

-5السكن:
 1ـ نفس المصدر .9 ،
 2ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار ـ شندي،
239

.9

بالمركز استراحتان حداهما للرجال وتسع ست و ثةثين شخصا ،ضافة
لست ترف لكبار الزوار والمحاضرين تسع اثنا عشر شخصا ً ،با ضافة لى
استراحة للنساء تسع ستين دارسة .وكل السكن مؤثث ومزود بالخدمات
الضرورية.
 -6النشاطات ا ضافية:
برنامي تدريب المبعوثين بالمركز َل يقتصر فقط على الدراسة النظرية
للعلوم المتعلقة بمحو األمية و تعليم الكبار ،و نما يشتمل ُيضا على النشاطات
المصاحبة للمنإلي والتي ينخرط فيإلا المبعوثين تحت شراف األساتَة
المختصين.و تسإلم هَه النشاطات في عداد المبعوث عدادا ً فنيا ً يؤهل للعمل في
المجال اَلجتماعي كما تساعد على خل

روح الجماعة بينإلم  .وتمارس هَه

النشاطات في شكل جمعيات متعددة تشتمل على النشاطات اآلتية:
ُ/النشاط الرياضي.
ب/النشاط الثقافي.
ج/النشاط الترفيإلي .

1

 -7العمل الميداني:

نظرا ألهمية التدريب الميداني في عداد العاملين في مجاَلت تعليم الكبار
فقد خصصت فترة عملية مدتإلا ُربعة ُسابيع لمدة ثماني ساعات يوميا ،للتدريب
الميداني يقسم خةلإلا المبعوثين لى مجموعات توزل على القرن المختلفة،
يقيمون في قامة تامة وخةل هَه الفترة يكتسبون الخبرات وتتاح لإلم الفرصة
2
التدريب العملي القيام
لتطبي األساليب المإلنية التي درسوها ويتضمن برنامي

بالعمليات اآلتية :
ُ/دراسة البيتة واستخة

3

المشاكل

ب/تخطيط برنامي تعليمي لمحو األمية و عداد مستلزمات
 1ـ نفس المصدر،

.9

 2ـ وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار ـ شندي ،
 3ـ نفس المصدر

.10
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ج/تنفيَ البرنامي التعليمي والتقويم

 5ـــ  3ـــ  4الحياة بالمركز :
يقيم المبعوثون بالمركز في داخلية مؤثثة تأثيثا كامة ،ويمدهم المركز
بالطباخين وعمال السفرة وُدواتإلا وهم ينظمون حياتإلم ومعيشتإلم بأنفسإلم ،عن
طري

لجان منتخبة .وبالداخلية ناد اجتماعي مزود بكثير من العاب التسلية

يقضي في المبعوثين بعضا من ُوقات فراتإلم ويشاركإلم األساتَة ُياما معينة من
ُيام األسبول.

 5ـــ  3ـــ  5التعاون مع المؤسسات األخرن:
ن طبيعة عمل بالمركز تتطلب تضافر الجإلود وتكاملإلا مع المؤسسات
َات الصلة الوثيقة بعملة،ولإلَا فقد ظل المركز يسعى للتعاون مع كل المؤسسات
بالمنطقة وَلك لتنسي العمل وتوحيد الجإلود وتبادل الخبرات واَلستفادة الكاملة
من التجارب وا مكانات المتاحة وتسخيرها لخدمة ُهداف المركز  .وللمركز
عةقات قليمية ودولية بمنظمة اليونسكو ،وصندو األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة
هانس زايدل األلمانية ،ومنظمة الخدمات الجامعية البريطانية ،واتحاد تعليم الكبار
األلماني واتحاد تعليم الكبار الكندي ،واتحاد تعليم الكبار األفريقي ،والمنظمة
العربية للتربية والعلوم ،وعةقات متميزة بالجامعات السودانية ،خاصة جامعات
الخرطوم وجوبا وشندي .

2

الخاتمة
بعد الرجاول لاى مصاادر البحاث تباين ُن انتشاار التعلايم الاديني فاي منطقاة
شندي قد ارتبط بانتشار ا سةم والثقافة العربياة فاي منطقاة حاو

النيال األوساط،

التااي شااإلدت فااي القاارن السااادس عشاار الماايةدي حركااة علميااة ساااهمت فااي تاادعيم
 1ـ وزارة التربية ،معإلد التربية اَلبتداتي شندي،مجلة عيد التعليم الرابع ،1977

 26و.27

 2ـ المجلس القومي لمحو األمياة وتعلايم الكباار ،المركاز القاومي لتادريب قياادات تعلايم الكباار –شندي،ساجةت
المركز.
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1

الثقافة العربية وا سةمية ،وعلاى هاَا فاإن المنطقاة توعاد جازءا ً ُصايةً مان الحركاة
العلمية التي انتظمت السودان في القرن السابع عشر الميةدي و القرون التاي تلتا ،
من خةل المراكز العلمية التي قامت فيإلا الثقافة العربية وا سةمية.
ظإلرت في منطقاة شاندي بعا

المراكاز العلمياة التاي اقتصار دورهاا علاى

تعلااايم مباااادئ القاااراءة والكتاباااة وحفاااظ القااار ن الكاااريم فاااي القااارن الساااادس عشااار
الماايةدي ،و تطااورت لااى ماادارس للعلاام ُصااابت و
شاإلرة عظيمااة فااي السااودان ،و
ظلت تشكل الجإلاز التعليمي الوحيد الَي كان يضطلع بنشر المعرفاة فاي المنطقاة
حتى العقد الثاني من القرن العشرين .
في مطلاع الرباع الثااني مان القارن العشارين بادُت مصالحة المعاارف ت ييار
المناااهي المشااابإلة لمناااهي

فااي نظااام الخااةون القر نيااة عاان طري ا دخااال بع ا
المدارس األولية فيإلا ،فظإلر نمط من الخةون ُ وطل عليإلا اسم الخةون النظامياة،
وقد ظإلر هَا الناول مان الخاةون فاي منطقاة شاندي فاي العاام 1924م ،ومناَ َلاك
التاريخ ظلت الخاةوي النظامياة فاي منطقاة شاندي فاي تزاياد ومساتمر وَلاك خصاما
على الخةوي القر نية التي تقلصت ُعدادها وُعداد منسوبيإلا.
على الرتم من ُن التعليم النظاامي دخال لاى منطقاة شاندي فاي مطلاع العقاد
الثاني من القرن العشرين َل ُن منطقة شندي ـ باستثناء مدينة شندي ـ كانات بعيادة
تماما ً عن هَا النمط التعليمي و ظلت تعتمد على مؤسسااتإلا التعليمياة التقليدياة ولام
يت ير هَا الواقع َل في نإلاية العقد الرابع من القرن العشرين .
بقيام مدرسة كبوشية األولية للبنين في عام 1937م تضاعفت ُعداد التةميَ
المقبولين سنويا ً بالمدارس األولية في منطقة شندي من ُربعين طالبا ً فاي السانة لاى
ُكثر من ثمانين طالبا ً مما يشير لى ُن التعليم األولي فاي منطقاة شاندي حتاى َلاك
الوقت لم يكن ومتاحا ً للسواد األعظم من الفتيان ممن هم في سن التعليم.
جاااء تعلاايم البنااات األولااي فااي منطقااة شااندي متااأخرا ً بع ا

الشاايء ومقارنااة

بتعليم البنين ،وظإلرت ُول مدرسة ُولية للبنات فاي المنطقاة فاي العاام 1930م فاي
مدينة شندي ،ولعل السبب في َلك يعود فيما يبدو لعدم تحمس الحكوماة لإلاَا الناول
من التعليم في َلك الوقت بسبب طبيعة المجتمع المحافظ بالمنطقة .ويعتبر قيام هاَه
المدرسااة فااي َلااك الوقاات محاولااة جريتااة ماان القاااتمين علااى ُماار التعلاايم بمصاالحة
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المعارف لنشر تعليم البنات في هاَه المنطقاة المحافظاة ،حياث ُ وتلقات المدرساة فاي
العام 1935م ثم ُ وعيد فتحإلا مرة ُوخارن فاي عاام 1949م بعاد انتشاار تعلايم البناات
في المديرية الشمالية وتفإلم المجتمع المحلي لمبررات وجوده .
فااي الفتاارة ماان العااام 1912م وحتااى العااام 1937م  ،تمركااز التعلاايم فااي
منطقااة شااندي فااي مدينااة شااندي ماان خااةل تمركااز المؤسسااات التعليميااة الحديثااة
المتنوعة فيإلاا خاةل تلاك الحقباة التاي كانات فيإلاا مديناة شاندي هاي الحاد الجناوبي
َلنتشار التعليم النظامي بالمديرية الشمالية حتى مطلع ُربعينات القرن الماضي.
نتيجة للسياسة التعليمية الجديدة التاي تبنتإلاا الحكوماة شاإلدت الفتارة الممتادة
بااين العااامين 1938م و1947م تطااورات ومتسااارع فااي مجااال التعلاايم فااي منطقااة
شااندي ،تمثلاات فااي قيااام مجموعااة ماان الماادارس فااي المنطقااة شااكلت ضااافة حقيقيااة
للتعلاايم عباار زيااادة ُعااداد الماادارس فااي المنطقااة ،وبالتااالي زيااادة ُعااداد الطااةب
والطالبات الَين تستوعبإلم هَه المدارس ،وَل يفوتناا ُن ناَكر هناا ُن هاَه السياساة
قد وصلت بالتعليم في منطقة شندي لى قرية قندتو في العام 1947م.
ُما فيما يتعل بالتعليم األوساط فاي منطقاة شاندي فقاد ُ ونشاتت مدرساة شاندي
الريفيااة الوسااطى بمدينااة شااندي فااي العااام 1944م و كااان قيامإلااا تطااورا ً ومإلماا ً فااي
مجال التعليم في منطقة شندي .
شااإلدت الفتاارة الممتاادة بااين العااامين 1949م و1955م توسااعا ً ملحوظ اا ً فااي
التعليم األولي بمنطقة شندي كاان بداياةً َلنتشاار التعلايم فاي القوارن المحيطاة بمديناة
شنديُ .ما الفترة الممتدة من 1938م وحتى عاام 1955م فقاد شاإلدت زياادة ومقادرة
في مؤسسات التعليم النظاامي فاي مختلاف المراحال فاي جمياع ُنحااء منطقاة شاندي
بنسبة زياادة قادرها  %300فاي مادارس البناين األولياة وزياادة قادرها  %200فاي
مدارس البناات األولياة ،األمار الاَي ُدن بادوره لاى ارتفاال ُعاداد المنتسابين لتلاك
المدارس من الجنسين تبعا ً لإلَه الزيادة فاي عادد المادارس ،كماا تميازت هاَه الفتارة
ُيضاا ً بظإلااور مؤسسااات التعلاايم النظااامي األوسااط و المعاهااد المتخصصااة والتعلاايم
األهلي األوسط ألول مرة في المنطقة.
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فااي عااام 1955م شااإلدت منطقااة شااندي توسااعا ً تياار مساابو فااي التعلاايم
األولي في المنطقة بأكملإلا حمال فاي ركابا المؤسساات التعليمياة الحديثاة ـ وألول
مرة ـ لى مناط العرب الرحل ،الواقعة على األطراف الشرقية مان منطقاة شاندي
وال ومتاخمة لحدود منطقة البطانة ،و لى بع

القرن الواقعاة لاى الجناوب مان قرياة

قناادتو جنااوب مدينااة شااندي ،التااي لاام تشااإلد قيااام ُي مؤسسااة تعليميااة حتااى مطل اع
النصااف الثاااني ماان القاارن العشاارين ،وكاناات تعتمااد فااي الساااب علااى المؤسسااات
التعليميااة الموجااودة بمدينااة شااندي وُصاابح النظااام التعليمااي بااَلك يةمااس تطلعااات
المجتمعات السودانية في المدن والقورن التي لم تكن قد نالت حظا ً من .
كان نشاء معإلد عداد المعلمين بمدينة شندي في العام 1952م لسد حاجة
البةد من ومدرسي المدارس األولية نوقلةً وكبرن في تاريخ التعليم بمنطقة شندي،
وَلك عبر احتضانإلا لإلَه المؤسسة التعليمية المتفردة والتي ظلت تعمل لخدمة
التعليم في السودان لمدة ُربعين عاما ً.
كَلك شإلدت مدينة شندي في مطلع العقد السابع من القرن العشرين ،قيام
مؤسسة تعليمية فريدة من نوعإلا تسعي لترقية وتطوير المجتمعات الريفية في
الريف السوداني ،وَلك عن طري استقطاب مجموعات العاملين في حقل تنمية
المجتمع ،و خضاعإلم لدورات تدريبي تؤهلإلم للعمل بالريف السوداني ،لمعاونة
تلك المجتمعات على تحسين مستواها المعيشي ،وتوجيإلإلا لةستفادة القصون من
الخدمات التي تقدمإلا لإلم المصالح الحكومية الموجودة في مناطقإلم.
تمياازت الفتاارة الممتاادة ماان العااام 1956م وحتااى العااام 1969م باَلهتمااام
الكبير بمشروعات التوسع التعليمي في جميع ُنحاء السودان و صاةح نوظام التعلايم
والسلم التعليميُ ،ما في منطقة شندي فقد تميزت هَه الحقبة بانتإلاء اَلزدواجية فاي
التعليم األولي واَلنتشار الكثيف للمؤسسات التعليمية ،بما في َلك المدارس الثانوياة
التاااي ظإلااارت فاااي هاااَه الحقباااة فقاااط فاااي مديناااة شاااندي علاااى مساااتون المنطقاااة .
عموماا ً وبنإلايااة العااام 1969م كااان التعلاايم األولااي للبنااين والبنااات قااد تطاي ومعظاام
الشايء فاي المنطقاة

ُنحاء المنطقة ،خاصة تعليم البنات الَي تعثرت مسيرت بع
ثاام انطل ا ماارة ُ وخاارن حتااى بلااغ تعااداد مؤسسااات فااي مطلااع العااام 1969م بمنطقااة
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شندي ،ثةثة وعشرون مدرساة ُولياة وسات مادارس وساطى وموزعاة توزيعاا ً دقيقاا ً
على ُجزاء منطقة شندي الشمالية والوساطى والجنوبياة خاصاة المنااط الحضارية
على شاطئ النيل.

ُوَلً :النتاتي
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 -1لم تكن منطقة شندي خالية من المراكز العلمية في نإلاية القرن السادس عشر
الميةدي و مطلع القرن السابع عشر الميةدي.
 -2شاركت منطقة شندي عبر مراكزها العلمية في الحركة العلمية التي انتظمت
السودان في القرن السابع عشر الميةدي ،وُصبحت في هَه الفترة قبلة للعديد من
العلماء والفقإلاء الَين قامت على ُيديإلم فيإلا مراكز علمية َاتعة الصيت.
 -3كان مطلع العقد الثاني من القرن العشرين هو الباب الَي ولي من التعليم
النظامي الحديث ألول مرة لى منطقة شندي.
-4لم تتمكن ومؤسسات التعليم النظامي في منطقة شندي في النصف األول من
القرن العشرين من ملء كل المساحات التي كان يش لإلا التعليم الديني.
 -5ظلت مدينة شندي تستأثر بمفردها بمؤسسات التعليم الحديث في المنطقة حتى
العام 1937م.
 -6تميزت الفترة الممتدة من العام 1912م وحتى العام 1940م من تاريخ انتشار
التعليم النظامي في منطقة شندي بالبطء الشديد ومحدودية اَلنتشار الج رافي ،بينما
تميزت الفترة الممتدة من العام 1956م وحتى العام 1968م باَلنتشار الواسع
والسريع لمؤسسات التعليم النظامي في جميع ُنحاء منطقة شندي.
 -7تعتبر مدينة شندي من المدن الراتدة في ميدان تعليم البنات في مراحل
المختلفة بالمديرية الشمالية.
 -8تمتعت مدينة شندي بأكبر قدر من المؤسسات التعليمية في المراحل المختلفة
على مستون منطقة شندي.
 -9ساهم المجتمع المحلي في منطقة شندي في نشر التعليم في المنطقة من خةل
السعي لدن القاتمين بأمر التعليم في البةد

نشاء المدارس الحكومية ،وقيامة

بإنشاء عدد من المدارس األهلية خاصة في المرحلة الوسطى.
 -10نالت جماعات العرب الرحل في منطقة شندي قدرا ً كبيرا ً من اهتمام الحكومة
في مجال التعليم خاصة في حقبة ال وحكم العسكري األول في السودان.
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 -11اضطلعت منطقة شندي بدور ومإلم و ومقدر في مشروعات التوسع التعليمي
وتنمية المجتمعات الريفية وتعليم الكبار في البةد وَلك من خةل احتضانإلا لمعإلد
التربية ومركز التنمية اَلجتماعية.
 -12تميزت الفترة الممتدة من العام 1956م وحتى العام 1969م باَلنتشار الكثيف
للمؤسسات التعليمية في منطقة شندي ،واكتمال حلقات السلم التعليمي فيإلا.
 -13قامت المدارس الثانوية للبنات والبنين في منطقة شندي حتى مطلع العام
1969م فقط في مدينة شندي .
 -14شإلد العام 1969م انتإلاء اَلزدواجية في التعليم األولي بمنطقة شندي.

ثانيا ً :التوصيات
 -1ضرورة اَلهتمام بدراسة القضايا ال ومتعلقة بالتعليم وتطوره باعتباره من ُهم
ومرتكزات البناء اَلقتصادي والسياسي واَلجتماعي للدول.
 -2القيام بدراسة مماثلة عن تاريخ التعليم في منطقة شندي على الضفة ال ربية
لنإلر النيل(محلية المتمة حالياً) ،حتى تكتمل الصورة بالنسبة َلنتشار التعليم فيما
كان يوعرف بالمنطقة الجنوبية من المديرية الشمالية ُو مركز شندي .
 -3توجي عناية الباحثين لةهتمام بدراسة بع
والتي وربما تكون الدراسة قد مستإلا مسا ً خفيفا ً.
 -4توجي

دارات التعليم والمناط

الجوانب المتعلقة بالموضول

التعليمية على مستوي المحليات والوَليات

بالتقيد بنظام األرشيف ُو نشاء قاعدة بيانات تإلتم بتسجيل وحفظ جميع البيانات
المتعلقة بالتعليم وتطوره على مستون المحلية ُو الوَلية.
 -5حث جميع المدارس في المراحل المختلفة على تبني نشاء سجل داتم للمدرسة
يحتون على البيانات األساسية للمدرسة ويضمن في ما يعتري المدرسة من تطور
بين الفينة واأل وخرن.
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ُوَلً:المصادر

قاتمة المصادر والمراجع

( )1المصادر تير المنشورة

(ُ)

الوثات والمحفوظات بدار الوثات القومية بالخرطوم

ُوَلً :ملفات وزارة التربية والتعليم
(ُ) تربية وتعليم ()1
5/1/1
60/10/1
9/12/1
94/12/1
141/16/1
150/17/1
172/20/1
179/12/1
138/38/1
12/3/7
20/5/7
34/6/9
60/10/9
12/3/12
(ب) تربية وتعليم 2
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97/24/5
17ب101/22/
17ب156/35/
(ج) تربية وتعليم 3
842/188/1/3
ثانيا ً :المتنوعات
121/8/1
ثالثا ً :ملفات المديرية الشمالية:
80/14/1
85/15/1
624/60/2

(ب) التقارير المصلحية تير المنشورة:
دارة امتحانااااااات السااااااودان،نتيجة امتحانااااااات الساااااانة الرابعااااااة بمعإلااااااد التربيااااااة شااااااندي للساااااانوات
.1989،1990،1991،1992،1993،1994
صةح عمر الصااد  ،تقريار عان العمال المياداني لقسام اآلثاار ،جامعاة شاندي ،كلياة اآلداب قسام اآلثاار،
يونيو ،2000
المجلس القومي لمحو األمية وتعليم الكبار ،المركز القومي لتدريب قياادات تعلايم الكباار ـاـ شندي،ساجةت
المركز
مكتب التعليم  ،دارة تعليم مرحلة األساس  ،شندي ،سجةت المكتب
وزارة التربيااة والتعلاايم ،معإلااد التربيااة شااندن ،سااجةت المعإلااد ،كليااة التربيااة جامعا شااندن ،مركااز احمااد
دريس األرباب
وزارة التربية والتعليم ،دارة تعليم الكبار،المركز القومي للتعليم الوظيفي للكبار،شندي،سجةت المركز

(ج) الرساتل الجامعية تير المنشورة
جعفاار محمااد دياااب ،تاااريخ ا دارة األهليااة بمنطقااة الجعليااين 1898م1955-م  ،جامعااة الخرطااوم  ،قساام التاااريخ ،
.16
رسالة دكتوراة تير منشورة،
ُناااادرس بيركلااااو ،رهاصااااات الثااااورة المإلديااااة والتاااااريخ اَلجتماااااعي واَلقتصااااادي للجعليااااين وجياااارانإلم -1821
.161
1885م.ترجمة عادل عبد الماجد فرج ،جامعة الخرطوم1995،م ،رسالة ماجستير تير منشورة.
رتشارد هيل ،على تخوم العالم ا سةمي ،ترجمة عبد العظيم ُحمد عكاشة ،جامعة الخرطوم ،قسام الترجماة1984 ،م
 ،رسالة ماجستير تير منشورة.
محمد الحسان ُحماد الحفياان ،األساباب اَلقتصاادية واَلجتماعياة لضاعف التساجيل والتسارب بمادارس مرحلاة األسااس
محلية ريفي جنوب شندي واآلثار المترتبة على َلك ،رسالة ماجستير تير منشورة ،جامعة شندي 2003 ،م.

( )2المصادر المنشورة
(ُ) التقارير المصلحية المنشورة

ُوَلً:التقارير المنشورة بدار الوثات القومية
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34/3/6
36/4/6
677/4/6
1299/6/6
201/18/6
206/18/6
1056/58/6
1057/58/6
1059/58/6
1203/85/6
1403/85/6

ثانياًًِ :التقارير المصلحية المنشورة بالمصالح الحكومية
دارة المديرية الشمالية ،الدامر ،مرشد المديرية الشماليةُ ،بريل 1973م.
حكومة السودان ،وزارة المعارف ،مقترحات لتوسيع وتحسين نظم التعليم في مديريات السودان الشمالية في الفتارة ماا
بين 1948م1956-م.
وزار التربية والتعليم ،التعليم في المديرية الشمالية .ط1؛ الخرطوم :المطبعة الحكومية1964 ،م.

(ب) المصادر بالل ة العربية:
ُحمد بن الحاج ُبو علاي ،مخطوطاة كاتاب الشاونة فاي تااريخ السالطنة السانارية ،تحقيا الشااطر بصايلي عباد الجليال.
ط1؛ الخرطوم :الدار السودانية للكتب2009 ،م.
الزبير ود ضوه و خرون ،تاريخ ملوك السودان ،تحقي مكي شبيكة ،ط1؛ الخرطوم 1947 ،م.
محمد النور بن ضيف  ،كتاب الطبقات في خصو
يوسف فضل محمد .ط3؛ 1985م.

األولياء والصاالحين والعلمااء والشاعراء فاي الساودان ،تحقيا

(ج) المصادر المعربة
جون لويس بوكإلارت ،رحةت بوكإلارت في بةد النوبة والسودان .ترجمة فؤاد دندراوس ،ط1؛ القاهرة:مطبعة
المعرفة1959 ،م.

ثانياً :المراجع
( )1المراجع بالل ة العربية

باااراهيم الحااااردلو ،الربااااط الثقاااافي باااين مصااار والساااودان .ط؛ الخرطاااوم :دار جامعاااة الخرطاااوم للطباعاااة والنشااار،
1977م.
براهيم فوزي ،السودان بين يدي تردون وكتشنر .ط1؛ القاهرة :منشأة المعارف1319 ،م.
ُحمد ُحمد سيد ُحمد ،رفاعة رافع الطإلطاوي في السودان .ط1؛ 1973م.
ُحمااد الحساان سمساااعة و خاارون ،تاااريخ المكنيااة وخااةون الشاايخ حامااد ابااو عصااا .ط1؛ الخرطااوم :شااركة مطااابع
السودان للعملة2009 ،م.
جعفر حامد البشير ،مملكة الجعليين الكبرن .ط2؛ الخرطوم :دار عزة للنشر والتوزيع1995 ،م.
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حسن ُحمد براهيم ،رحلة محمد علي باشا لى السودان 1839-1838م .ط1؛ الخرطوم1980 ،م.
حمااادنا مصاااطفى حساااان ،التطاااور اَلقتصاااادي واَلجتماااااعي فاااي الساااودان 1881-1841م .ط1؛ القاااااهرة :دار
المعارف1985 ،م.
د .عبد العزيز ُمين عبد المجيد ،التربية في السودان في القرن التاسع عشر واألساس النفساية واَلجتماعياة التاي قامات
عليإلا .ط1؛ القاهرة :المطبعة األميرية1949 ،م.
زاهر رياا  ،الساودان المعاصار مناَ الفاتح المصاري حتاى اَلساتقةل 1953-1820م.ط1؛ القااهرة :مكتباة األنجلاو
مصرية1961 ،م.
زكي البحيري ،السودان تحت الحكم ا نجليزي المصري .ط1؛ القاهرة :مكتبة مدبولي2009 ،م.
،تاااريخ الحضااارات السااودانية القديمااة .ط1؛الخرطااوم :دار هاياال للطباعااة والنشاار والت ليااف،

سااامية بشااير دفااع
1999م.
سااامية بشااير دفااع ،تاااريخ الحضااارات السااودانية القديمااة .ط1؛الخرطااوم :دار هاياال للطباعااة والنشاار والت ليااف،
1999م.
سعاد عبد العزيز ُحمد ،قضايا التعليم األهلي في السودان .ط1؛ الخرطوم :مطبعة جامعة الخرطوم1990 ،م.
الشاطر بصيلي عبد الجليل  ،تاريخ وحضارات السودان الشرقي واألوسط .ط1؛ القاهرة1973 ،م.
شوقي الجمل ،تاريخ سودان وادي النيل .ط1؛ القاهرة :مكتبة األنجلو مصرية1969 ،م.
شوقي عطا الجمل وعبد
والتوزيع1996 ،م.

عبد الراز  ،تاريخ المسلمين في ُفريقياا ومشاكةتإلم .ط1؛ القااهرة :دار الثقافاة للنشار

صةح الدين الشامي ،السودان دراسة ج رافية .ط1؛ القاهرة :منشأة المعارف با سكندرية1972،م.
صةح الدين الشامي ،الموانئ السودانية .ط1؛ القاهرة :مكتبة مصر1961 ،م.
ضرار صالح ضرار ،تاريخ السودان الحديث .ط3؛ الخرطوم :الدار السودانية1988 ،م.
الطيب محمد الطيب ،المسيد.ط1؛ الخرطوم :دار عزة للنشر والتوزيع2005 ،م.
عثمان حمد

 ،سإلم األرحام في السودان .دار العإلد الجديد للطباعة.

عون الشريف قاسم ،موسوعة القباتل واألنساب في السودان .ط2؛ الخرطومُ :فروكراف للطباعة1994 ،م.
الفحل الفكي الطاهر ،تاريخ وُصول العرب في السودان .ط1؛ الخرطوم :دار الطابع العربي1976 ،م.
الفكي األمين الفكي يوسف ،السادة الحجازة العمراناب بمدينة شندي.ط1؛ شندي1998 ،م.
محمد براهيم ُبو سليم ،الحركة الفكرية في المإلدية .ط3؛ الخرطوم1989 ،م.
محمد براهيم بكر  ،المدخل لى تاريخ السودان القديم .ط1؛ القاهرة :المطبعة الحديثة بمصر1968 ،م.
محمد سعيد القدال ،تاريخ السودان الحديث 1955-1820م .ط2؛ الخرطوم :مركز عب الكريم ميرتني1992 ،م.
محماد ساعيد معاروف ومحماود محماد علاي نماار ،الجعلياون ،الخرطاوم.ط2؛ الخرطاوم:دار الساودان الحاديث للطباعااة
والنشر1947.م.
محمد صالح محي الدين ،مشيخة العبدَلب وُثرها في حياة السودان السياسية .ط1؛ الخرطوم :الدار الساودانية للكتاب،
1972م.
محمد عو محمد ،السودان الشمالي سكان وقباتل  .ط1؛ القاهرة1953 ،م.
محمد فؤاد شكري ،مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياساية فاي القارن التاساع عشار 1899-1820م .ط2؛
القاهرة :دار المعارف1958 ،م.
محمد فؤاد شكري ،مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياساية فاي القارن التاساع عشار 1899-1820م .ط2؛
القاهرة :دار المعارف1958 ،م.
محمد محجوب مالك ،رواد الثقافة ا سةمية في جزيرة الفوني.ط1؛ بيروت :دار الجيل1994 ،م.
 ،الطبقااات ،تحقيا يوسااف فضاال حساان .ط1؛ الخرطااوم :دار جامعااة الخرطااوم للطباعااة والنشاار،

محماد ود ضاايف
1971م.
مصطفى محمد مسعد ،ا سةم والنوبة في العصور الوسطى ،ط2؛ القاهرة :مكتبة اَلنجلو مصرية1960 ،م.
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معتصم ُحمد الحاج ،التعليم األهلي في ُمدرمان .ط1؛ الخرطوم :مطبعة البشاير ،مركاز محماد عمار بشاير للدراساات
السودانية 2002 ،م.
المعتصاام ُحمااد الحاااج ،حاضاار مااؤتمر الخااريجين 1939م1947-م.ط1؛ ُمدرمان:شااركة مطااابع السااودان للعملااة،
2009م.
مكي شبيكة ،السودان عبر القرون .ط1؛ بيروت :دار الثقافة1964 ،م.
مكي شبيكة ،تاريخ شعوب وادي النيل .ط1؛ بيروت :دار الثقافة1965 ،م.
ناصر السيد  ،تاريخ السياسة والتعليم في السودان .ط2؛ الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر1990 ،م.
نعوم شقير ،ج رافية وتاريخ السودان.ط1؛ بيروت:دار الثقافة1972 ،م
 ،دور الصاوفية فاي ميادان التربياة والتعلايم.ط1؛ الخرطاوم :مركاز محماد عمار

وحسن الشيخ الفااتح الشايخ قرياب
بشير للدراسات السودانية2005 ،م.
يوسااف فضاال حساان و خاارون ،ماان معااالم تاااريخ ا سااةم فااي السااودان .ط1؛ الخرطااوم :دار الفطاار للطباعااة والنشاار،
بدون تاريخ.

( )2المراجع المعربة
َلن مورهيد  ،النيل األزر  .ط1؛ تعريب الدكتور براهيم عباس ،بيروت :دار الثقافة1996 ،م.
ب.م .هولت ،المإلدية في السودان ،ترجمة د .نبيل عيد .ط1؛ ب داد :دار الفكر العربي1987 ،م.
شارلس بوني وُحمد محمد علي الحاتم ،كرمة مملكة النوبة ،ترجمة صةح الدين محمد احمد .ط1؛ الخرطوم :شركة
دار الخرطوم للطباعة.
محمد عمر بشير ،تطور التعليم في السودان 1956-1898م ،ترجمة هنري ريا و خرون ،ط1؛ بيروت :دار
الجيل1968 ،م.
هارولد مكمايكل ،السودان ،ترجمة محمود صالح عثمان صالح .ط1؛ الخرطوم :مركز عبد الكريم ميرتني،
2006م.
ونستون تشرشل ،حرب النإلر ،ترجمة عبد محمد سليمان .ط1؛ الخرطوم :دار جامعة القر ن الكريم1999 ،م.

( )3المراجع بالل ات األجنبية
Arkell. A J .Ahistory of the sudan from the earliest time to
1821.London.1900.pub lished by the Athlone press. First Edition. P.174
Hill Richard, Egypt in the Sudan, 1820-1881, London, 1958. P.16
Hillelson. David Reubeni, an early visitor to Sennar. SNR. Vol. 16-1933.
Hillelson. David Reubeni, an early visitor to Sennarm SNR.Vol.16.1933.
Macmichael H.A. A history of the Arabs in the Sudan. London. 1921. P. 233
O.G.Graw ford. The Fong Kingdom of Sinnar, 1951,Pubished by John .Bellows
L T D P. 58
Yousif Fadl Hassan, the Arab and the Sudan,Khartoum 1967.Edinburg university
Press.First Edition P. 146

ثالثاً :الصحف والمجةت والدوريات

جريدة النيل ،العدد رقم  84بتاريخ األحد 1941/9/14م .
جريدة اَلنتباهة ،العدد رقم  ، 1498الجمعة 2010/10/29م.
مجلة العيد الرابع والعشرون لمعإلد التربية اَلبتداتي بشندن1976،م.
مجلة العيد الثامن والعشرون لمعإلد التربية شندي

رابعاً :الشبكة العنكبوتية
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خامساً :المقابةت الشخصية
مقابلة شخصية مع الشيخ محمد عبد

بقرية المسيكتاب شمال في خلوة الفكي عثمان في .2011/1/18

مقابلااة مااع األسااتاَ ُحمااد علااي المبااارك ماان ُواتاال الااَين درسااوا بمدرسااة كبوشااية األوليااة بمكتبا بجامعااة شااندي فااي
2010/10/15م.
مقابلة مع األستاَ عباس حسين – ُستاَ مؤسس بالمدرسة بمنزل بشندي في 2010/10/26م.
مقابلة مع األستاَ عباس حسين خريي معإلد تدريب المعلمين شندي ،1957بمنزلة في 2010/12/11م.
مقابلة مع األستاَ عبد الرحيم محمد ابراهيم لوكاُ،ستاَ بالمعإلد بمنزلة في 2011/11/2م.
مقابلااااة مااااع األسااااتاَ علااااي عبااااد الاااارحمن  ،دفعااااة العااااام  1952بمدرسااااة شااااندي الريفيااااة باسااااتراحة الجامعااااة فااااي
2009/4/14م.
مقابلة مع األستاَ عو عبد ُحمد،األستاَ بقسم تدريب المعلمين بممعإلد التربية شندي ،1994-1975بمنزلاة فاي
.2011/10/27
مقابلة مع األستاَ محمد علي فضل مدير مدرسة التجربة بالشقالو  1963بمنزلة بمدينة شندي في 2010/11/30م.
مقابلاااة ماااع بشاااير جميااال عضاااو لجناااة ماااؤتمر الخاااريجين بشاااندي مااان موالياااد 1918م بمنزلااا بشاااندي مرباااع  9فاااي
2009/7/19م.
مقابلااة مااع محمااد البشااير محمااد عثمااان ماان كبااار رجاااَلت التعلاايم بشااندي والمإلتمااين بالتاااريخ بمدينااة شااندي فااي
2008/1/15م مقابلااة مااع محمااد البشااير محمااد عثمااان ماان كبااار رجاااَلت التعلاايم بشااندي والمإلتمااين بالتاااريخ بمدينااة
شندي في 2008/1/15م.
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