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من حكم دمحم عمى وحتى قيام الحرب العالمية  صراإلسيامات الثقافية لبعض الجاليات األجنبية في م
 م5151-5081 األولى

أحمددمحمعمىغباشى
جامعةىميكبكليسلمتنميةالمستدامة

ممخص البحث
يتناكؿىذاالبحث"اإلسياماتالثقافيةلبعضالجالياتاألجنبيةفيمصر"فيالفترةمفكاليةدمحم

ـ(،فيمجاالتعمـالمصريات،الفنكف،1914-1805كلي)عميباشاكحتيقياـالحربالعالميةاأل
الصحافة،كالتعميـ.

مفالناحيةالثقافية،فتـاختيارالجالية كتـاختيارعينةالدراسةعميأساسأكثرالجالياتإسيامَا
الفرنسيةكاأللمانية،كاألرمينية.

بد ىامَا ايةمففؾرمكزحجررشيدكحتيففيمجاؿعمـالمصرياتلعبالعمماءالفرنسيكفدكرَا
إسيامات"مارييت"ك"ماسبيرك".

،"إيبرس" "برككش" ، أضاؼالعمماءاأللمافالكثيرفيمجاؿعمـالمصرياتكمنيـ"لبسيكس" كما
كغيرىـ.

كفيمجاؿالتعميـساىمتالجالياتالفرنسيةكاأللمانيةكاألرمينيةفيإنشاءالعديدمفالمدارسفي
.1908أفلمجاليةالفرنسيةإسيامَافيإنشاءالجامعةاألىميةفيعاـمصر،كما

إلي كبالنسبةلممجاالتالفنية،فقدساىمتالجاليةالفرنسيةفيإنشاءالمسارحكدخكؿففالسنيما
مصر،أماالجاليةاألرمينيةفمعبتدكرَاحيكيَافيالحياةالثقافيةالمصريةمفخبلؿاألدباءاألرمف

ثل"يعقكبأرتيف"،"أديبإسحق"كغيرىـ.م
مف العديد إنشاء في كاألرمينية الفرنسية السيما ساىمتالجالياتاألجنبية الصحافة، كفيمجاؿ

الصحفالتيلعبتدكرَاىامَافيالتنكيركنشرالثقافةفيالمجتمعالمصرؼ.
ف.الفنك–الصحافة–اآلثار–ـالتعمي–الجالياتكمماتدالة

 مقدمة
البحثاإلسياماتالثقافيةلبعضالجالياتاألجنبيةفيمصرفيالعصرالحديث،في يتناكؿىذا

ـ،كا عبلفالحماية1914ـ،كحتىقياـالحربالعالميةاألكلى1805الفترةمفكاليةدمحمعمىباشا
الناحي مف المصرؼ المجتمع عمى االسيامات ىذه كتأثير مصر، عمى الفكريةالبريطانية ة

 كاالجتماعية.
كعمىالرغـمفتعددالجالياتاألجنبيةفيمصرفيفترةالدراسة،االأفاالختيارتـعمىأساس
التعميـ، ،ىيعمـالمصريات، مفالناحيةالثقافية،كفىمجاالتمحددة أكثرالجالياتاسيامًا
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،األلمانية،كاألرمينيةكنماذجلمدراسة،الصحافة،الفنكف.كمفىناتـاختيارالجاليةالفرنسية
معكجكدنماذجأخرػمثلالجاليةاليكنانية،اإليطاليةكغيرىا.

 تمييد
ككانت مصر، أىمية إلى العالـ التيجذبتأنظار النافذة ىي عمىمصر الفرنسية الحممة تعتبر

بالخبر استعاف حيث دكلتو، باشا عمى دمحم عميو بنى الذؼ مختمفاألساس في المتخصصيف اء
كانتتمؾ المجاالت،باإلضافةالىالككبلءاألجانبلتسكيقالمنتجاتالمصريةفيالخارج،كىكذا

(2005بدايةتككفالجالياتاالجنبيةفيمصرفيالعصرالحديث.)أحمد،
كالجذبفتمثمتأىـعناصر األجانبفيمصرمجمكعةمفعناصرالطرد ساعدعمىتكافد كقد

الطردمفمفأكرباالظركؼاالقتصاديةالسيئة.
األمف تكافر العاملاألكؿكاألساسيىك فكاف الجذبالتيتكافرتفيمصر، لعكامل بالنسبة أما
كبيرفيإصبلحشئكف إلىحد عفاعتماددمحمعمىعمييـ فضبًل التسامحالديني، ك كاالستقرار،

،الببلد عنبر (2009 ا(. إلى الجذبباإلضافة عكامل اىـ كانتمف التي األجنبية المتيازات
.لؤلجانب

مف5000ـ،أؼفيبدايةحكـدمحمعمىباشا،1805كقدقدرعدداالجانبفيمصرفيعاـ
(.1970مفاليكنانييف)محمكد،2000مفاألرمفباإلضافةإلى2000سكرؼ،3000األلماف،

في األجانب أعداد تراجع مف الرغـ )كعمى األكؿ عباسحممى بسبب،1854-1848عصر ـ(
فيأعداد إلىسابقعيده،كشيدتمصرزيادة إالأفاألمرعاد األجانب، العدائيةتجاه سياستو

( باشا دمحمسعيد كالية مع القناصل1863-1854األجانب دكر تعاظـ الزيادة، ليذه كنتيجة ـ(،
(.2014األجانبفيمصر)الييتى،

الخ كالية الباريسية1863يناير18ديكؼإسماعيلفيكمع فيبناءمصرعمىالطريقة كرغبتو ـ،
كاعتمادهعمىاألجانببصفةكبيرة،أدػذلؾإلىزيادةأعداداألجانببشكلكبير،حيثقدرعددىـ

مفمختمفالجنسيات.1000000بحكالي
م أمريكية جالية كجكد اسماعيل عصر في لمنظر البلفتة األمكر التبشيريةكمف البعثة أعضاء ف

 12كعددىـ 20شخص، أمريكي، األمريكاف3ضابط مف قميل كعدد المختمطة، المحاكـ في قضاة
(.1970الذيفاستقركافيمصر)محمكد،

كسكؼيتناكؿىذاالبحثاإلسياماتالثقافيةألىـالجالياتاألجنبيةالتيتكاجدتفيمصرفيالفترة
ـ(.1914-1805مف)
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 لية الفرنسيةالجا
فجاءت الثقافيالفرنسي، التأثيرالحضارػكاالسياـ الفرنسيةعمىمصرىيبداية تعتبرالحممة
د.ت(، )زكى، العربية بالمغة المصرييف إلى المنشكرات تصل فكانت عربية، مطبعة بأكؿ الحممة

"Le Courier D’Egypte باإلضافةإلىظيكرالصحفكالمجبلتمثلصحيفةالجكانبالمصرية
 La deCade Egyptienneككانتجريدةاخباريةثقافيةكفنيةكأكركبية،كجريدةالعشريةالمصرية"

(.1999"،ككانتتنشربياالتقاريرالعمميةلمحممة)سكليو،
نشاءفرقةالتمثيلالفرنسيةفيمصر،كماككففرنسياففرقةمكسيقية، كبالنسبةلمفنكف،تـتككيفكا 

(.1987ـاالعبلفعفىذهالفرؽفيالصحف)المغازػ،ككافيت
كافىناؾ كتابكصفمصر، العممي، المجمع مثلإقامة لمحممة عمىاالنجازاتالعممية كعبلكة

تمثلفيحجررشيدالذؼتـاكتشافوفيعاـ ،كفؾرمكزهالعالـالفرنسي1799اسيامًاحضاريًا
الذػكشفالنقابعف Egyptologyبعمـالمصرياتـ،كظيرلمنكرماعرؼ1822شامبميكف

أسرارالحضارةالمصريةالقديمة.
ـ،اتبعالمنيجالفرنسيفيتنظيـكتحديثمصر)أبك1805كمعكاليةدمحمعمى،عمىمصرفيعاـ

الحديثةعنددمحمعمى،مفخبلؿإنشاء (1953‘الميل ،ككافالتعميـىكأحدمحاكربناءالدكلة
رساؿالبعثات،ككانتالمرجعيةالفرنسيةىيالمرجعيةاألساسيةفيمشركعدمحمعمىكماالمد ارس،كا 

حرصدمحمعمىباشاعمىاالستعانةبالخبرةالفرنسيةفيمختمفالمجاالت،فبالنسبةلمصحة،استعاف
الف بالضابط استعاف كما مصر، في الصحية المنظكمة إلدارة بؾ كمكت الفرنسي رنسيبالطبيب

(.2011الككلكنيل"سيف"فيبناءالعسكريةالمصريةالحديثة)غباشى،
كرغـسياسةعباسحممىاألكؿضدكلماىكأجنبي،األمرالذؼأدػتراجعالدكرالفرنسيفي
دؼ فرديناند منح تـ لذلؾ ككنتيجة باشا، سعيد بكالية كثيرًا تغير أفاألمر إال المصرؼ، المجتمع

(.2007ـفرمافامتيازحفرقناةالسكيس)غباشى،1854نكفمبر30لسبسفي
عمىبناءمصرعمىالطراز1863يناير18كعندماتكلىإسماعيلباشاعرشمصرفي ـ،عـز

مفأجلىذا فاستعافبميندسفرنسييدعى"ىكسماف" "باريسالشرؽ" الفرنسيفيمشركعأسماه
(.2007الغرض)غباشى،
السنكات إلىكخبلؿ مصر في الفرنسية الجالية تعداد كصل إسماعيل، الخديكػ حكـ مف األكلى

ألففرنسيمقيـفيالقاىرةكاإلسكندرية،كمنطقةالقناؿ،كتكلكاالعديدمفالكظائفكالمناصبفي15
(.2012مختمفقطاعاتالحككمةالمصرية)سيفالديف،

بالص صبغ فقد فيعصرإسماعيل، لمتعميـ ىيالمغةكبالنسبة الفرنسية المغة كجعل الفرنسية، بغة
(.2001األجنبيةاألكلىالتييتـتدريسيافيجميعالمدارسالحككمية)عبدالممؾ،
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ـ،تناقصتأعدادالجاليةالفرنسيةفي1882سبتمبر14لكفمعكقكعاالحتبلؿالبريطانيعمىمصر
بإلغاءالمراقبةالثنائيةعمىمصر،حيثبمغمصر،بسببالعداءاإلنجميزؼالفرنسي،كقياـإنجمتر ا

%مفنسبةاألجانب17.4نسمةأػبنسبة5716نحك1882عددالفرنسييففيمصرفيعاـ
%مفنسبة12.6نسمةأؼبنسبة14155حكالى1897فيمصر،فىحيفبمغالعددفيعاـ

(.2012األجانب)سيفالديف،
%،45ـكالتيبمغت1907-1897بفيمصرفيالفترةمابيفكمفالمبلحعزيادةأعداداألجان

%مفنسبةاألجانب،فبمغ3إالأفالجاليةالفرنسيةفيمصركانتأقلالجالياتعددًا،فكانتتمثل
 عاـ في الفرنسييف 1907عدد إلى 14591ـ نسبة إلى في7نسمة األجانب جممة مف %

(.1942مصر)اإلحصاء،
 لمجالية الفرنسية في مصر لثقافيةاإلسيامات ا

 الصحافة
بدأتالصحافةالفرنسيةفيمصرمعقدكـالحممةالفرنسية،كشيدعصردمحمعمىباشاكحتىعاـ

كمجمة1881 كعشركفصحيفة سبعة نشأة البريطانيعمىمصر، مفاالحتبلؿ أؼقبلعاـ ، ـ
ثقافتيافيالمجتمعالمصرػ،مففرنسية،كفيأعقاباإلحتبلؿالبريطاني،عممتفرنساعمىنشر
 مف عددىا بمغ كالتي الصحفكالمجبلت، إصدار كمجمة،1914-1882خبلؿ صحيفة ستكف ـ

(2012أىميا:)سيفالديف،
 ـ،ككانتمجمةشيرية.1889المجمةالمصريةاألدبيةالعمميةكالتيصدرتفيعاـ

ـ،ككانتنصف1892تفيعاـكالتيصدرLa Revile Egyptienneمجمةالصحكةالمصرية
شيرية.
 ـ،ككانتيكمية.1893كالتيصدرتفيعاـLe Progress Egyptienصحيفة

ـ1898كالتيأسسيامسيكبكتينيعاـLa Bourse Egyptienneصحيفةسكؽالماؿالمصرػ
 كانتيكمية.1912،كاألنباءك1909ككانتيكمية،باإلضافةإلىصحيفةأنباءمصر

 إلىجانبكمف لمطبكعاتيا فرنسية أصدرتنسخًا قد فإفبعضالصحفالمصرية أخرػ، ناحية
كالتيأصدرت األىراـ مثلجريدة العربية مفاألىراـLes Pyramidesنسخيا الفرنسية النسخة "

ـ.كماأسس1914ـ،كحتىقياـالحربالعالميةاألكلى1899كالتيكانتتصدربصفةيكميةمنذ
بعضالمص عاـ في كامل فأسسمصطفى الفرنسية، بالمغة صدرت صحفًا جريدة1907رييف ـ

(.1999"أؼالعمـالمصرؼ)سكليو،L’etenard Egyptienسياسيةيكميةىي"
أمابالنسبةلتكجياتالصحفالفرنسيةفيمصرفيمايتعمقبالقضيةالمصرية،فقدشيدتتحكؿفي

ـكالذؼنجدفيوالكثيرمفالمقاالتالفرنسية1904-1882عاـالعبلقة،فقدكافالتكجواألكؿمف
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بنشرخطبLa Reformeالتيتياجـكتنددباإلحتبلؿاإلنجميزؼ،كمثاؿعمىذلؾ،قياـصحيفة
(.1975)صبحى، مصطفىكاملالسياسيةالتيألقاىافياالسكندريةككانتبالمغةالفرنسية

نجمتراعاـأماالتكجواآلخرفقدبدأفيالفترة ـ،1904التيأعقبتإبراـاإلتفاؽالكدػبيففرنساكا 
فأصبحتالصحفمؤيدةلكلأعماؿإنجمترافيمصر،كمنياإعبلفالحمايةالبريطانيةعمىمصر

(.1984)سالـ، 1914فيعاـ
 عمم المصريات

اكتشاؼحجررشيدبكاسطةلعبتفرنسادكرًاىامًافيمجاؿاآلثارالمصرية،ككانتالبدايةعندماتـ
فكافسببًا1801-1798أحدضباطالحممةالفرنسية) الفرنسيشامبميكفبفؾرمكزه العالـ ـ(،كقياـ

الفنافالفرنسي"دينكف"باكتشاؼمنطقةاألبراجفيمعبددندرة، فيظيكرعمـالمصريات،كـقاـ
كالتكصيفمفخبلؿكتابورحم بالرسـ كالسفمى،كتكجتكتكثيقاآلثارالمصرية ةإلىمصرالعميا

(2016ىذهاإلسياماتبكتابكصفمصر.)مشالى،
 كانتفيعاـ بعد، فيما اإلسياماتالفرنسية أىـ إلىمصرشابفرنسي1850أما قدـ ـ،عندما

المكفرلشراءمخطكطاتقبطية،إالأفعشقولآلثارالمصريةجعمو أكفده يسمى"أكجستمارييت"
كشفالنقابعفالعديدمفاآلثاررفائييتـبعملح ،كما فيمنطقةسقارةكيكشفعفالسرابيـك

لمصمحةاآلثارفيمصرمف1858المصريةالتيأمتؤلبيامتحفبكالؽ.كفيعاـ عيفمأمكرًا
(.1991)إسكندر، خبلؿكساطةدؼلسبسلمكاليسعيدباشا

كنظرًاليذهالجيكد،اآلثريةمفالتبددكالضياع،كلعبمارييتدكرًاىامًافيالحفاظعمىثركةمصر
 في مماتو بعد تكريمو تكفيق الخديك 18قرر 1881يناير في العاؿ األمر بصدكر فبراير9ـ

ـ)بترتيبمعاشسنكػالبنتيمارييتباشاكىماصكفىكلكيز،كالذؼبمغقدرهمائتيجنيولكل1881
(.2012)سيفالديف، سكاءكانتاتقيماففيمصرأـخارجيا(كاحدةمنيمًاتتمتعافبوطكاؿحياتيما

كالذؼخمف فيمجاؿاآلثارالمصرية،كافالعالـ"جاستكفماسبيرك" كمفالفرنسييفالذيفأسيمكا
(.1999()سكليو،IFAOماربيت،ككانتأكلىكأىـأعمالوتأسيسالمعيدالفرنسيلآلثارالشرقية)

ـإلىأحد1886حرصماسبيركعمىآثارمصر،أنوتصدػفيعاـكمفالمكاقفالتيتدؿعمى
أفدنةكنصفبالقربمفأىراماتالجيزة،7اإلنجميزكيدعى"ىيد"،أرادشراءقطعةأرضمساحتيا

(.1886فكتبماسبيركالىنظارةاألشغاؿمحذرامفبيعأؼأراضىتاريخية)نظارةاألشغاؿ،
اماسبيرك،كافإنشاءمتحفباإلسكندريةيضـكلاآلثارالخاصةكمفالمشركعاتالتيسعىإليي

بالعصريفاليكنانىكالركمانى،كلكفتكتراألحداثفيمصرفيىذهالفترة،مفقياـالثكرةالعرابية،
(.2012كمذبحةاإلسكندريةكالتيأعقبيااإلحتبلؿالبريطانى،حاؿدكفذلؾ)سيفالديف،
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سبيرككىكالحدمفسرقةاآلثاركالحفاظعمىكنكزمصركثركتيااآلثرية،ككافالشغلالشاغللما
كماعملعمىجمعتبرعاتدكليةإلزالةالركاـعفتمثاؿأبكاليكؿ،كرغـكلمجيكداتو،إالأنوعاد

 عاـ في فرنسا 1886إلى جريبك" "أكجيف الفرنسية اآلثار مصمحة إدارة في كخمفو  Eugeneـ،
Grebaut(.1999و،)سكلي
(،ككافجريبكقد2012ـ،تـافتتاحالمتحفاليكنانىالركمانى)سيفالديف،1895كفىعاـ

ـ،كخمفةجاؾدؼمكرجاف،كفيكتكرلكزيف،كالمذافلـيحفعليماالتاريخ1892تقدـباستقالتوعاـ
إنجازاتفيمجاؿاآلثار،كالكشكؼاألثرية.

بم فياالستعانة التفكير بتاريخفبدأ كافقعمىذلؾمجمسالنظار كبالفعل أخرػ، مرة 26اسبيرك
جنيوسنكيًا)نظارة1500ـ،كماتمتالمكافقةعمىراتبماسبيركالجديدكالذؼقدربػ1899اكتكبر
(.1899األشغاؿ،

كالذؼ المتحفالمصرؼبالتحرير، إنشاء ىك لماسبيرك، الثانية الكالية إنجازاتفترة أىـ تـكتعتبر
ـ،كقاـماسبيركبنفسوباالشتراؾفيترتيبأماكفكضعاآلثاركترتيب1901نكفمبر15افتتاحوفي

(.1999كتنظيـالمتحف)إبراىيـ،
التقاعد، سف بمكغو بعد منصبو في ماسبيرك إبقاء عمى مجمسالنظار كافق الجيكد، ليذه كنظرًا

كأحيلإلىا كاستمرحتىبمكغوسفالسبعيفمفعمره، عاميفمف1914لمعاشفيعاـ كبعد ،
،فقررمجمسالكزراءالمصرؼإعطاءأرممتومعاشًااستثنائيا1916عكدتوإلىباريستكفىفيعاـ

 يعادؿ )أؼما آالؼفرانؾفيالعاـ ستة األشغاؿ،231.450قدره )نظارة كخمفو(1926جنييًا( ،
.1936حتىعاـ1914أكتكبر7"مفPere" La cau فرنسىآخرىكبييرالكك

 النشاط الفني
المسرحالككميدؼفياألزبكيةفي فأنشأ ينسبإلىالخديكػإسماعيلانشاءأكؿمسرحفيمصر،

عمىمسرح1868عاـ ـ،فيالكقتذاتوكانتالفرقةالتمثيميةالفرنسيةتسعىإلىتقديـعركضيا
ةبرنار"التياشترطتعميياالحككمةإنارةداراألكبرافيمقابلتحملبعضالنفقاتكمفىؤالء"سار

ينايرعاـ مفشير أياـ عشرة مدة عشرعركضمسرحية بإقامة ليا التصريح المسرحفيمقابل
(.1888ـ)نظارةاألشغاؿ،1889

كعمىمسارحاألكبرافيالقاىرة،كزيزينيافياإلسكندريةتكالتعركضالفرؽالمسرحيةالفرنسيةمثل
ك)بكركة(كفرقة)مارسيلجكسية(،فرقة)كككمف(فرقةالمسي

عمىتقديـ اعتمد يعقكبصنكع، الخديكػإسماعيلعمىيد المسرحالمصرؼفيعيد إنشاء كمع
(.1997)إسماعيل، بعضالركاياتمفركائعاآلدبالفرنسي
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 السينما
المصكرافالفرن إلىمصرعمىيد فيدخكؿالسينما ىامًا دكرًا فيعاـلعبتفرنسا سياف"لكميير"

ـ،حيثقدمتشركة"لكميير"أكؿفيممًادعائيًاعفمعالـمصرالحضاريةتضمفأبكاليكؿ1895
ميترىينةكتصكيرالسائحيفكىـيتنزىكفعمىظيكرالحمير،كفيالقاىرة–سقارة–االىرامات–

أرك كمف كميادينيا، العاصمة شكارع عف رائعة صكرة الكاميرا الحركةقدمت رصد صكرتو، ما ع
المركريةعمىككبرػقصرالنيل،كتصكيرقصرعابديف.كفياالسكندريةرصدتمشاىدلميدافدمحم
اكؿصكرةكثائقية،كأكؿتكثيقسينمائى "لكميير" كانتكاميرا عمى،كالميناءكمحطةالرمل.كىكذا

(.1989لحياةالشارعالمصرؼ)الحضرػ،
فيمجاؿالسينما،كافإنشاءدكرالعرضالسينمائي،حيثقامتكمفاإلسياماتالفرنسي ةأيضًا

ـ،"كسينماتكجراؼ1897يناير30شركة"لكميير"بإنشاء"دارسينماتكجراؼلكميير"باإلسكندريةفي
(1997ـ)أبكشادػ،1897أبريلعاـ3لكمييرفرنسيس"،فيميدافحميـباشابالقاىرةفي

 جالية الفرنسيةالنشاط التعميمي لم
كانت فرنسا كأف سيما ال مصر، في الفرنسية لمجالية الثقافية اإلسيامات أىـ مف التعميـ يعتبر

المرجعيةاألساسيةلمتعميـكالبعثاتالتعميميةمنذعصردمحمعمىباشا.
اإلرساليات مدارس أىميا محاكر عدة إلى مصر في الفرنسي التعميـ الفرنسية-فانقسـ المدارس

التعميـالفرنسيفيالمدارسالحككمية.-المدارسالفرنسيةالخاصة-لمدنيةا
بالنسبةلمدارساإلرساليات،فكانتاإلرساليةالكاثكليكيةالفرنسيةمفأكبراإلرساليات،كانقسمتإلى

مف-الراىبات-الفرير الدعـ الستقطاب المجانية التعميمية المنح بتقديـ تقكـ ككانت الجزكيت،
(.2012رييفلمدراسةفيمدارسيا)سيفالديف،المص

كتعتبرمدارسالفريرمفأىـمدارساإلرسالياتالفرنسيةكالتيانتشرتفيجميعأنحاءمصر،قبل
االحتبلؿالبريطاني،فكافعددمدارسالفريرفيمصرخمسمدارس،كأنشأتبعداالحتبلؿثبلثيف

(.1966رية،محافظاتالقناة)سبلمة،مدرسة،كانتتتركزفيالقاىرة،كاالسكند
أمامدارسالراىباتفكانتالمحكرالثانيلمدارساإلرسالياتكتنكعتمابيف:

،كالتيافتتحتأكؿمدارسيافيمصرفيعصردمحمعمى Bon Pastu راىباتالراعىالصالح
 عاـ 1846باشا فيعاـ كفيبكرسعيد بالمكسكى، 1863ـ كفيالسكيسعاـ كفي1865ـ، ـ،

السكيس، في القديمة مدارسيا جانب إلى فقط مدارس ثبلث أنشأت البريطانى  االحتبلؿ أعقاب
 بكرسعيد،كالقاىرة.

( ديك الميردػ االحتبلؿLa Mere de Dieuراىبات مف عاميف قبل كفدتإلىمصر كالتي ،)
 (.1966سبلمة،) البريطانى،كأسستمدرسةفىمنطقةبكالؽ،ثـنقمتإلىجاردفسيتي



 الفيوم، جامعة – والفنادق السياحة كلية تصدرها - والضيافة والسياحة للتراث الدولية المجلة

 (1/3العدد) عشر، الثاني المجلد    
 2018مارس  8-11األلصر والضيافة، للسياحة الحادي عشر الدولي المؤتمر بأبحاث خاص عدد

151 
 

ـ،كعممت1881()سيدةالرسل(،كالتيجاءتإلىمصرفيعاـNotre Dameراىباتنكترداـ)
ـفي1896ـ،ثـفيالقاىرةعاـ1881عمىبناءالكثيرمفالمدارس،ككانتالبدايةفيطنطاعاـ

 (.2012الزيتكف)سيفالديف،
لعشريفكأنشئتأكؿمدرسةليافيغمرةفيراىباتقمبيسكع،قدمتإلىمصرفيأكائلالقرفا

 ـ.1903عاـ
 بكؿ دؼ فنساف )ساف المحبة االرسالياتSt. Vin cent de paulراىبات أقدـ تعتبر كالتي )

 دمحمعمىفيعاـ كالتيقدمتإلىمصرفيعيد فيمصر، تبدأ1844الفرنسية لـ أنيا إال ـ،
سياماتياالتعميميةفيمصرإالفي  (.1966ـ)سبلمة،1904عاـنشاطياكا 

الجزكيت) إلىمصرعاـLes Peres Jesuitمدارساألباء قدكميـ ككانتبداية )اليسكعييف( )
ـ،كما1879ـفيعصرالخديكػإسماعيلكقامكابإنشاءمدرسةاكميريكيةفيمصرفيعاـ1879

(.كفيالمنياأنشأالجزكيت1999تـإنشاءمدرسةالعائمةالمقدسةعمىأفتككفبمصركفات)سكليو،
 (.2012ـ)سيفالديف،1887أكؿمدرسةكاثكليكيةفيصعيدمصرعاـ

أىـىذهالمدارس،كالتيبدأت La lycee كبالنسبةلممدارسالمدنيةالفرنسية،كانتمدارسالميسيو
نفسـ،كفى1909ـ،ككانتأكؿمدرسةفياإلسكندرية1906نشاطياالتعميمىفيمصرفيعاـ
العاـتـانشاءفرعلممدرسةفيبكرسعيد.

 التعميم الفرنسي في المدارس الحكومية
اعتمدتبعضالمدارسالحككميةالمصريةعمىتدريسمناىجفرنسية،أكالتدريسبالمغةالفرنسية.
كيرجعالسببفيذلؾالىاعتمادالنظاـالتعميمىالمصرػفيالعصرالحديثكمنذإدخالوعمىيد
دمحمعمىباشاعمىالنظـكالمنيجيةالفرنسية،كحتىفيارساؿالبعثاتالعممية،كاستمرىذااألمر
حتىبعداالحتبلؿالبريطانيعمىمصركتكلى"دكجبلسدكنمكب"االنجميزػاالشراؼعمىالتعميـ،

(1966فعملعمىجمنزةالتعميـكابعادكلماىكفرنسى.)سبلمة،
ذهالمدارسكمفأىـى

 المدرسةالخديكية.-
 مدرسةرأسالتيف.
 مدرسةقمـالترجمة.
 المدرسةالتكفيقية.
 المدرسةالسعيدية
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فضبًلعفاستعانةنظارةالمعارؼبعددمفالفرنسييففيالمدارسالمصرية.
 م.1908دور الفرنسيين في إنشاء الجامعة األىمية 
ال إنشاء في ىامًا دكرًا الفرنسيكف معلعب كمراسبلتو كامل مصطفى دعكة منذ األىمية، جامعة

الصحفيةالفرنسيةجكليتأدامز،ثـتشكيلالمجافكاالكتتابالعاـإلنشاءالجامعة.
ماسبيرك المسيك -ككاف المصرية اآلثار بإنشاء–مديرمصمحة المختصة الفنية المجنة في عضكًا
(.2012)سيفالديف، الجامعةكاإلشراؼعمييا

ـ،تمتالمكافقة1910عفاالستعانةبعددمفاألساتذةالفرنسييفلمتدريسبالجامعة،كفيعاـفضبلً
عمىتطكير الذؼعممكا الفرنسييف التدريسمف ىيئة لآلدابككافأغمبأعضاء قسـ عمىإنشاء

بتقديــ1916فيعاـ-القسـكاالرتقاءبو،كمثاؿعمىذلؾماقاـبوالمسيككميماف،رئيسالقسـ
يريد لمف دراسيًا متطمبًا ذلؾ يككف أف الجامعة إدارة كقررت اآلداب، في ليسانس إلنشاء مقترح

(.1912الحصكؿعمىدرجةالدكتكراه)إدارةالجامعةالمصرية،
 الجالية األلمانية

إالبدأتكافداأللمافعمىمصرمعنيايةالقرفالثامفعشر،ككافمعظميـيعملفيمجاؿالتجارة،
الخديكؼ فيظلسياسة النصفالثانيمفالقرفالتاسععشر، فيالتزايدمعبداية أخذ أفالعدد
إسماعيلفياالعتمادعمىاألجانب،كعمىالرغـمفذلؾلـتكفالجاليةاأللمانيةكثيرةالعدد،بل

(.1990)المرسى، كانتمحدكدةتتركزفيالقاىرةكاالسكندريةكبعضعكاصـاألقاليـ
ألمانيأؼبنسبة1100ـحكالي1871كقدبمغتعدادالجاليةاأللمانيةفيمصرحسبإحصاء

ألماني(،كبمغعددىـفي600%مفإجمالياألجانبفيمصر،تركزمعظميـفياإلسكندرية)1.3
(.2003(أقامكافيالسكيس)أحمد،50،أماالباقىككافعددىـ))450القاىرة

ةاألجانبإلىمصرفيأعقاباالحتبلؿالبريطاني،تزايدتالجاليةاأللمانيةفيعاـكمعتزايدىجر
القناؿ1.281ـحتىبمغعددىـ1897 فيالقاىرةكاإلسكندرية،كفيمنطقة 264ألمانيًا،تركزكا

.(2014فيدمياط)الييتى،5،باإلضافةإلى24،كفيالكجوالقبمي29ألمانيًا،كفيالكجوالبحرؼ
 اىتمام األلمان باآلثار المصرية

عندما1842بدأاىتماـاأللمافباآلثارالمصريةفيأربعينياتالقرفالتاسععشر،كبالتحديدفيعاـ
(،2014،ليرأسبعثةكشفيةإلىمصر)الييتى،Lepsuis(12) تـاختيارعالـاآلثارالشاب"لبسيكس"

مكاقعالبلبيرانتفيالفيكـ،كرسـقطاعًالطبقاتالحفركقاـلبسيكسبإجراءعدةحفائرجيكلكجيةفي
فيسابقةجديدةفيعالـالحفائر.

                                                           

ريةفيجامعةبرليف.ص(كافيعملمحاضرًالآلثارالم12)
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تضـ ـتـ1884لكحةعفمصر،كفيعاـ894كمفاسياماتىذهالبعثة،إصداراثنىعشرألبـك
اصدارخمسةمجمداتتشتملعمىنصكصكصفيةلآلثارالمصريةالقديمة،اعتبرتمفأىـالمراجع

(2003فاجاف،(ثريةعفمصرالقديمةفيالمانيااأل
األلماني اآلثار عالـ إلى عيد المصرية، لآلثار مدرسة إنشاء في إسماعيل الخديك شرع كعندما

ـفيمحاكلةمفإسماعيل1869بنظارةمدرسةالمسافالمصرؼفيعاـH.Brugsch "برككش"
رخريجيىذهالمدرسة،العالـاألثرؼ"احمدكماؿنحكاعدادجيلمفاألثرييفالشباف،ككافمفأشي

(.2014باشا")غباشى،
كفيأعقاباإلحتبلؿالبريطانيعمىمصر،اختارالصندكؽاأللمانيلدعـالكشكؼاألثرية،عالمًا

كىكأحدتبلميذلبسيكس يسمى"نافيل" بتكميفجديدنحكإجراءمزيدمفالحفائراألثريةفي-أثريًا
رؼكالدلتا،كلذلؾأجرػمجمكعةمفالحفائرفيمنطقةتلالمسخكطةفيشرؽالدلتا.الكجوالبح

إلىمصر"جكرجمكرتيزإيبرس" ،كالذؼتأتىG.M Ebers(13) كمفالعمماءاأللمافالذيفجاءكا
شيرتومفمجمكعةالكتبالتيألفياعفالحضارةالمصريةالقديمةكأشيرىاكتاب"االميرةالمصرية"

كا عاـ في 1864لذؼصدر . كعمـ المصرية، باآلثار اىتمكا الذيف األلماف العمماء ضمف كمف
"أدكلفإيرماف" اآلثرؼ العالـ بيدؼكضعErman(14) المصرياتكاف مصر إلى كالذؼجاء ،

قامكسلمغةالييركغميفية،كماأنوحاكؿإثباتالعبلقةبيفالييركغميفيةكالمغاتالسامية،فضبًلعف
دكرهفيترجمةكتفسيرالعديدمفالنصكصالييركغميفية،كمفأشيركتبو"الحياةاليكميةفيمصر
فيذلؾعمى معتمدًا لممصرييفالقدماء اليكمية عفالحياة تفصيميًا كصفًا فيو كالذؼقدـ القديمة"،

(.2014مصادرفرعكنية.)الييتى،
ىناؾبعضالبعثاتاأللما كاف أخرػ، ناحية لمتنقيبعفكمف التيتكجيتإلىأماكفمعينة نية

متحفبرليفلمتنقيبعفاآلثارفيمنطقةأبيصير التيأكفدىا البعثة اآلثار،ككافمفضمنيا
(.1900)األىراـ،

تمثاؿ بو، المكجكدة القطع أشير كمف المصرية، باآلثار متحفبرليف امتؤل الجيكد ليذه ككنتيجة
كالتيترجعإلىعصررمسيسنصفيلمممكةنفرتيتي،ك المكجكدةعندبابالمتحف، كذلؾالمسمة

الثانيكالحميالذىبيةلممكةنكبيةيعكدحكمياالىمابيفالقرفالسابعالميبلدػكالقرفالثامف،ىذا
باإلضافةإلىأكراؽالبردؼالمعركفةبأكراؽالفيكـكالتيترجعلمعصراليكناني،كمايكجدبالمتحف

                                                           

(استاذالمصرياتفىجامعةليبزج.13)
.(مديراآلثارالمصريةبمتحفبرليف14)
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مفألكاحالعمارنةالخاصةبعصرأخناتكف،كتمثاؿلمممكةحتشبسكتكىيجالسةعمىعرشيابعض
(2001الممكي)الجميعى،

 المدارس األلمانية في مصر
مف عدد بو قاـ فرديًا مجيكدًا ككاف عشر، التاسع القرف بداية مع فيمصر األلماني التعميـ بدأ

اإلرساليةالبركتستانتيةاإلنجميزية،ككانتالبدايةفياأللمافالذيفكفدكإلىمصربناًءعمىطمب
 تعميـ1821عاـ ككانتميمتيـ العربية، المغة كتعممكا مفاأللمافإلىمصر، عدد كفد عندما ـ،

.(*) (1963أقباطمصر،باإلضافةإلىاإلشراؼعمىأنكاعمختمفةمفالمدارس)سبلمة،
التفكيركتعتبرالمدرسةاأللمانيةبالقاىرةىي أكلىاإلسياماتاأللمانيةفيمجاؿالتعميـ،حيثبدأ

ـ،كبدأالتنفيذالعممي1864فبرايرعاـ28فيإنشائيامعتأسيسأكؿكنيسةألمانيةفيمصرفي
 السكيس قناة افتتاح حفل ألمانيا عيد كلى حضر الكنيسة،1869عندما أساس حجر ككضع ـ،

(.2014)الييتى، كالمدرسة
عا كفي عاـ1873ـ بداية مع عمييا يزداد اإلقباؿ كبدأ المدرسة، افتتاح تـ الفصح عيد كفي ـ،
1876 لمصر البريطاني االحتبلؿ بداية كمع حتى1882ـ. المدرسة، تتكقففي الدراسة بدأت ـ

أحكاؿ فتحسنت لممدرسة، جديدة الئحة كضع كتـ أخرػ، مرة الدراسة فعادت األكضاع، استقرت
(.1998بححضكرالتبلميذأكثرانتظاما)ياسيف،المدرسة،كأص
ـ،تـافتتاحالمدرسةاأللمانيةباإلسكندرية،ككانتتحتإشراؼالحككمةاأللمانية،1866كفيعاـ

 عاـ ففي باإلسكندرية، الكحيدة األلمانية المدرسة ىي المدرسة ىذه تكف ىناؾ1871كلـ كاف ـ،
لمبنيفكا ـ،تـافتتاحمدرسةسافشارؿ1884ألخرػلمبنات،كفيعاـمدرستافألمانيتافإحداىما

(.1945بكرمية)عبدالكريـ،
عمىالقاىرةكاالسكندريةكمراكزلمتعميـاأللمانيفيمصر،فشيدتالمدرسة كلـيكفاألمرقاصرًا

لمانية،فقداأللمانيةفيقميكب،فضبًلعفاستخداـالمغة"االلمانيةكمغةأساسيةفيجميعالمدارساأل
(.1904تـإنشاءمدرسةبرليتزلتعميـالمغةاأللمانية،فيالقاىرة،االسكندريةكطنطا)المقطـ،

دكراأللماففيالمؤسساتالثقافيةفيمصر
أىميا كاف العممية الجمعيات مف العديد بإنشاء قاـ العممية، بالحركة إسماعيل الخديك اىتماـ مع

ـ،ككافالغرضمنياالعنايةباألبحاثالجغرافيةكالعمميةكتدكينيا1875يكية""الجمعيةالجغرافيةالخد

                                                           
افالغرضمفالمدرسةتعميـالشبافاألقباط،كك1840اإلشراؼعمىمدرسةتدريبيوعاـبقاـبعضاأللماف(*)

ـ،انظر:ايماف1848القبطيةإالأفىذهالمدرسةأغمقتعاـبالكنيسةتعميمًادينيًايؤىميـلكييصبحكاقساكسة
.197شكقىالييتى:الجاليةاأللمانيةفيمصر،ص
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كنشرىا،مفخبلؿالعملعمىتشجيعاستكشاؼاألقطاراألفريقيةكالببلدالمجاكرةليا)جندؼكتاجر
،1947.)

الجمعية ليذه رئيس كأكؿ شفينفكرت" "جكرج األلماني بالعالـ إسماعيل الخديكؼ استعاف كقد
(.كيرجعسبباالختيارلنشاطوكتعددرحبلتوالكشفيةلمكثيرمفالمناطقاإلفريقية،2014)غباشى،

كالتيكانتسببًافيحصكلوعمىثبلثميدالياتذىبيةمنحتيالوالجمعياتالجغرافيةاألكركبيةفي
(.1981لندفكباريسكركما)خبلؼ،

ـ،استفادأيضًاإسماعيلكعمىمبارؾمفالخبرة1870كعندماتـإنشاءالكتبخانةالخديكيةفيعاـ
ـ1914لماففيإدارةالكتبخانةحتىعاـأ،ناظرًالمكتبخانةالخديكية،كأعقبوأربعةمفاؿ(*)األلمانية،فقدتـتعييف"لكدفيجشتيرف"

(.2014)الييتى،
 البعثات التعميمية إلى ألمانيا

حاكربناءالدكلةالحديثة،حرصعمىإرساؿالبعثاتالتعميميةمعاىتماـدمحمعمىبالتعميـكأحدم
إلىأكركبا،لئلستفادةمفتمؾالخبراتفيبناءالدكلة،فضبًلعفتككيفككادرمصريةتتكلىنيضة

الببلد،ككانتفرنساىيالكجيةاألساسيةلمبعثاتفيعصردمحمعمى.
لمانيا،كاففيعيدكالىمصرعباسحممىاألكؿلدارسةإالأفبدايةإرساؿالبعثاتالتعميميةإلىأ
ـ،ككافقكامياتسعةأفراد،كماتـإرساؿبعثة1849الطبفيمدرسةميكنيخالعمميةفيعاـ
ـ.1850أخرػمككنةمفستأعضاءفيعاـ

كعت،تـإرساؿبعثةأخرػككانتكجيتيابرليف،كتن1854كأكائلعاـ1853كفيأكاخرعاـ
(.1981أغراضالبعثةمابيفدراسةالطب،كالصيدلة،كالفنكفالحربية)دمحم،

 الجالية األرمينية
ـ،ىكبدايةتكافدمجمكعاتمفاألرمفإلىمصر،كيرجعذلؾإلى1805عاـ يعتبرحكـدمحمعمى

دخافعندتاجرحبدمحمعمىنفسولؤلرمف،عبلقتوالسابقةبيـ،حيثعملفيبدايةحياتوبتجارةال
( ( Alsayyid,1984أرمنيفكافلوبمثابةاألب

كمعبدايةمشركعدمحمعمىفيبناءنيضةحديثةاعتمدعمىاألرمفبشكلكبيرلدرجةأنوسمحليـ
بالعملفيالحرممؾمثل"خسركؼتشراكياف"مترجمًالحريـدمحمعمى،ك"استيبافكيفكركياف"الطبيب

(.1999)األماـ،الخاصلحريـالقصر

                                                           
(*) يةكالحبشية،كأنيىحياتوربالعبرية،العلكدفيجشتيرف:درسعمـالمصرياتبجامعةجكتنجف،كمادرسالمغات

.210أمينالممخطكطاتبمكتبةبرليف،أنظر:ايمافشكقىالييتى:الجاليةااللمانيةفيمصر،ص  
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كلعلالثقةالشديدةلدمحمعمىفياالرضبعيدًاعفحبوليـ،أنيـسعممكففيكظائفمدنية،كبالتالي
مسيحيكف ألنيـ الحكـ في طامعيف غير أخرػ، ناحية كمف عسكرؼ، تيديد اؼ يشكمكا لف

(Ruben,1980.)
كصل حمقة ككنيـ في محكريًا دكرًا األرمف لعب نفسو، الكقت فصاركافي الغرب، الشرؽ بيف

(.كثمة1993مترجميف،ككسطاءفيالمعامبلتالتجاريةكالدبمكماسيةبيفدمحمعمىكاألجانب)شمبى،
شئأخركافقاسـمشترؾفيىذهالعبلقة،كىكالتسامحالدينيلدمحمعمى.

لدكراألرمففيالحكك مةالمصرية،بلكبعدكفاةدمحمعمى،ككاليةعباسحممىاألكؿ،كضعحدًا
عمىذلؾSeniorتراجعىجرةاألرمفإلىمصربسببكراىيةعباسلؤلجانب،كيؤكدالرحالةسنيكر
بقكلو)لقدكرهعباسأنصارجدهفأقاليـ،حتىأنولـيبقأرمففيالقصرتقريبًا(.

كبارنكبارياف"،ـ،عملعمىإعادةالمكظفيفاألرمفإلىمناصبيـمثل"ن1854كمعكاليةسعيدباشا
الذؼشغلمنصب "إسطفافدميرجياف" ك ، الخرطـك الذؼشغلمنصبحاكـ نكبارياف" "أراكيل ك

(.1999ناظرالخارجية.)األماـ،
الثكرة أثناء تعرضكا أنيـ إال إلىمصر، تزايدتاليجراتاألرمينية الخديكؼإسماعيل كفيعصر

ىرحيميـعفمصر،بلكتكقفتاليجراتاألرمينية.ثــلئلصابةكالقتل،مماأدػإل1881العرابية
أخذتاليجراتاألرمينيةتعكدإلىمصربعداالحتبلؿالبريطانيبسببالمذابحالتركيةضداألرمف،

(.1896ـ)االتحادالمصرػ،1896خبلؿالعقداألخيرمفالقرفالتاسععشرحتىتزايدكافيعاـ
ىمصرفيالقرفالتاسععشرتتزايدكتتراجععمىحسبالتطكراتكىكذاكانتاليجرةاألرمينيةإل

كالظركؼالسياسية،االقتصادية،كاالجتماعية.
 الثقافية لمجالية األرمينية

 التعميم
تعتبرالجاليةاألرمينيةمفأكلىالجالياتاألجنبيةفيمصرالتيأخذتالمبادرةإلنشاءمدارسفي

.ةكالمغةاألرمينيةفضبًلعفثقافتيـكعاداتيـمصر،ككسيمةلمحفاظعمىاليكي
ـ،كسميتعمىاسـكبير1828ككانتأكلىالمدارس،مدرسة"يغيازارياف"،كالتيأنشئتفيعاـ
(.1999صيارفةدمحمعمى،الذؼتبرعبجميعنفقاتالمدرسة)األماـ،

ف"نسبةإلىالمؤرخ"مكسىـ،كانتالمدرسةالثانية،كالتيسميتمدرسة"خكرينيا1854كفيعاـ
نسبةإلى1897خكريف"،كفيعاـ ـانتقمتالمدرسةإلىبكالؽ،كتـتغييراالسـإلى"كالكسيدياف"

(.1963"جرابيدكالكسيدياف"الذؼخصصجزءمفثركتولمتعميـ")سبلمة،
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انت ثـ عشر، التاسع القرف أربعينيات في "أرامياف" مدرسة تأسست االسكندرية، عاـكفي في قمت
.(*15)ـإلىمنطقةأخرػكثـتغييراالسـإلى"بكغيصياف"1867

كلـيكفاألمرقاصرعمىالقاىرةكاالسكندريةفيتأسيسالمدارساألرمينية،بلانتقمتإلىاألقاليـ،
كأنشئتفيتسعينات فيالزقازيق، كاالسكندرية ككانتأكلىالمدارساألرمينيةخارجنطاؽالقاىرة

(.1999رفالتاسععشر)األماـ،لقا
 الصحافة

ـ،مف1864كافظيكرالصحفاألرمينيةفيمصرمرتبطًابإنشاءالمجمسالممىاألرمنيفيعاـ
(.1889أجلتنكيراألرمف)القاىرةالحرة،
ـبأسـ"أرمافينى")النخمة(،كانتيجتسياسةتممق1865مارس16كبالفعل،صدرتأكؿصحيفةفي

ا إبراىاـالسمطات محررىا إشراؼ تحت ككانت الديف، كرجاؿ كاالرستقراطية، كالمصرية، لعثمانية
فاضطر الككليرا، لكباء مصر تعرضت حيث شيريف، مف أكثر الصحيفة تستمر كلـ مرادياف"،

(.1939)زارتاراياف،1865"مرادياف"إلىاغبلقيافيمايك
نيناتكتسعينياتالقرفالتاسععشربدأتالصحفكمعبدايةقمعالسمطاتالعثمانيةلؤلرمففيثما

(.1999األرمينيةفيمصرتأخذمنيجالعداءلمسمطاتالعثمانية)األماـ،
فيعاـ األب"غيفكنتبابازياف" كالتيأسسيا )النيل(، أك )نيغكص( صحيفة الصحف، ىذه كمف

الح1889 تحت مؤسسيا ككضع الخامس، العدد بعد إصدارىا تكقف كالتي األستانة، في راسة
(.1939)زارتاراياف،

عاـ في االسكندرية في اسبكعية النصف )المنارة( "باركس" صحيفة تأسست اإلسكندرية، كفي
(.1897ـ)االتحادالمصرػ،1898ـ،كتـإغبلقيابسببمعارضةالسمطاتالعثمانيةفيعاـ1897

ـ،كصحيفة"نكر1899"فيعاـكمفالصحفالتيأنشئتفياإلسكندرية"صحيفةجالباالخبار
جديد(ككانتصحيفةنصفأسبكعيةتصدربالقاىرة)عبده، (.1951أكر")يـك

ـ،أؼبعدسبعةكستيفعامًامفدخكؿ1865كىكذا،تأسستالصحافةاألرمينيةفيمصرفيعاـ
بكال مطبعة افتتاح مف عامًا كأربعيف أربعة كبعد الفرنسية، الحممة يد عمى كاستطاعتالطباعة ؽ،

الصحافةاألرمينيةبلكاألرمفالنيكضبالمجتمعالمصرؼ،كنيضةالصحافةالمصرية،كمفأشيرىـ
(.1999"أديباسحق")األماـ،

"ككيل باشا يعقكبأرتيف كاف المصرية، الثقافية الحياة في كبير بشكل أسيمكا الذيف األرمف كمف
كتاب"القكؿالتاـفيالتعميـالعاـ"كالذؼطبعبباريسنظارةالمعارؼالمصرية"كمفأشيراسياماتو

                                                           

لذكرػبكغكصيكسفياف،ناظرالتجارةكاألمكراإلفرنجيةأثناءحكـدمحمعمى.(تخميداً)*
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،ككتابو)االحكاـالمرعيةفيشأفاألراضىالمصرية،كالذؼصدرفيالقاىرةفي1890فيعاـ
(.1993)جكنيكر،1908عاـ

عنكاف تحت فرنسا في الفرنسية بالمغة كنشرىا القصصالشعبية، بتجميع أرتيف يعقكب قاـ كما
مف)القصصالشع الفترة خبلؿ الفرنسية بالمغة المقاالت مف العديد ككتب النيل(، كادػ في بية
يراألرمففي،تناكلتالثقافةكاآلدبكالتاريخالمصرؼ،فضبًلعفتراجـبعضمشاى1883-1909

(.1999مصر)األماـ،
 الفنون 

كسيقى،المسرح،الفنكفشيدالقرفالتاسععشر،ظيكرعددًامفاألرمففيالمجاالتالفنيةمثلالم
المكسيقييف مف عدد عمىاستدعاء كتكفيق" إسماعيل، "سعيد، خاصة مصر حكاـ كعمل الجميمة،

(1999األرمفلمعزؼفيقصكرىـ)األماـ،
كمنذثمانينياتالقرفالتاسععشر،بدأتالفرؽالمسرحيةاألرمينيةتتكافدإلىمصرلتقديـعركضيا

(.1885كبرابالقاىرة،كزيزينياكاليمبراباإلسكندرية)الزماف،عمىمسارحاألزبكيةكاأل
"بنت الماضى" "عركسة كالنار"، "الجنة "سيمكفالسارؽ" عريف"، "حيمة العركض، كمفأشيرىذه

(.1885مداـانجك""ىيميفالجميمة"كغيرىامفاألعماؿ)الزماف،
العربىمفخبلؿاألرمنى"أديباسحق"كمفناحيةأخرػ،ساىـاألرمففيظيكرالمسرحالمصرؼ

الذؼاشترؾمع"سميـنقاش"فيتمثيلأكؿركايةبالمغةالعربيةكىيركاية"شارلماف"كالتيعرضت
(.1896عمىمسرحداراألكبرا)اليبلؿ،

 النتائج
 لعبتالجالياتاألجنبيةدكرًاىامًاكمؤثرًافيالمجتمعالمصرؼاجتماعيًا،كثقافيًا.

 سياـالثقافىىكاألبرزكاألكثرتأثيرًا.اإل
تركزتمحاكراإلسياماتالثقافيةلمجالياتاألجنبيةفيمصرعمىالتعميـ،الصحافة،الفنكف،كعمـ

 المصريات.
 مفخبلؿالدراسة،كانتالجاليةالفرنسيةأكثرجالياتالدراسةإسيامًامفالناحيةالثقافية.

أدػذلؾفيلعبتالجالياتاألجنبيةدكر فينقلالعمكـكالفنكفاألكركبيةإلىمصر،كربما ىامًا ًا
 بعضاألحيافإلىنشأةصراعبيفالتقميدييفكالمجدديف.

والمراجع ثبت المصادر
 شورةأواًل: وثائق غير من

)أ(دارالكثائقالقكميةبالقاىرة:
 محافعمجمسالكزراء:
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Abstract 

This paper tackles ―The Cultural Contributions of some Foreign Communities in Egypt 

during the Period starting from Mohammed Ali Pasha’s Ruling over Egypt (Wilaya 

Period) till the Breaking out of the First World War (1805-1914), in the Fields of 

Egyptology, Arts, Press and Education‖.  The sample of the study was chosen based on the 

greatest cultural contributions of communities that is why the French, German, and 

Armenian communities were selected. In the field of Egyptology, French scientists have 

played a crucial role represented in the deciphering of the Rosetta stone’s hieroglyphs. In 

addition, German archeologists have added a lot to the field of Egyptology. In the field of 

education, the French, German, and Armenian communities have contributed to 

establishing many schools in Egypt. Additionally, the French community has contributed 

to founding the Civil University (1908). In the artistic field, the French community has 

taken part in establishing theaters as well as introducing the art of cinema in Egypt. 

Furthermore, Armenian community has played a vital role in the Egyptian cultural life 

through the Armenian writers. In the field of press, the foreign communities, especially, 

the French and Armenian ones, have participated in establishing several journals that have 

played a fundamental role in both enlightening and spreading culture in the Egyptian 

society. 
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