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 :الممخص
رأت الواليات المتحدة األمريكية ان من الضروري ترسيخ نفوذىا في مصر 
منذ العقد األول من القرن العشرين وكان وراء ذلك التوجو اىداف بعيدة 

األمريكية في المدى اىميا إقامة مؤسسات ثقافية وتعميمية لنشر الثقافة 
المحافظات المصرية كونيا بيئة خصبة لألنشطة الثقافية، فبدأت بإقامة 
المدارس األمريكية والجمعيات األدبية وانشاء الجامعة األمريكية في مصر 
التي أدت دورًا كبيرًا في مصر مما أحدث جداًل بين األوساط الثقافية 

الثقافي بين الدولتين المصرية فمنيم من عدىا بأنيا ضمن اطار التبادل 
ومنيم من عدىا بأن واجبيا بوليسيًا األمر الذي اضطر الرئيس جمال عبد 
الناصر إلى التدخل الشخصي لحسم ذلك الجدل وباتت واحدة من 
المؤسسات الثقافية التعميمية الميمة في مصر إلى يومنا ىذا. والى جانب 

د وفرانكمين فضاًل تمك المؤسسات الثقافية والتربوية نشطت مؤسستي فور 
عن نشاط الصحافة والفن في مصر لمدة الدراسة . وتمك محاور البحث 
الموسوم )اىتمام الواليات المتحدة األمريكية بأوجو النشاط الثقافي في 
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Abstract: 

The United States of America considered it necessary to 

consolidate its influence in Egypt since the first decade 

of the twentieth century, and behind this trend was far-

reaching goals, the most important of which is the 

establishment of cultural and educational institutions to 

spread American culture in the Egyptian governorates, as 

it is a fertile environment for cultural activities. In Egypt, 

which played a major role in Egypt, which caused 

controversy among the Egyptian cultural circles, some of 

them considered it to be within the framework of the 

cultural exchange between the two countries, and some 

considered it a police duty, which forced President 

Gamal Abdel Nasser to personal intervention to resolve 

that controversy, and it became one of the educational 

cultural institutions The mission in Egypt to this day. In 

addition to these cultural and educational institutions, the 

Ford and Franklin institutions were active, as well as the 

activity of the press and art in Egypt for the duration of 

the study. Those are the axes of the tagged research (the 

interest of the United States of America in aspects of 

cultural activity in Egypt 1956-1970). 
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 المقدمة
أبدت الواليات المتحدة األمريكية اىتمامًا واضحًا بمجمل األنشطة الثقافية في مصر 

تحقيق مصالح وتركز اىتماميا عمى انشطة معينة كانت ترمي من وراء  6971-6956لممدة 
مشتركة ألدامة زخم العالقة الثقافية عمى المدى البعيد، إذ ركزت عمى المدارس األمريكية 
بمصر وعدتيا كنقطة انطالق نحو الميدان المصري الواسع ، فقد أىتمت بالجمعيات األدبية 

لت ومجمع المغة العربية وساىمت بالتوجو واالشراف عمى المطبوعات والمناىج الدراسية، ومو 
المشاريع الخاصة بالثقافة الغربية واألمريكية في مصر فضاًل عما قدمتو مؤسسة فورد 
ومؤسسة فرانكمين وفتحت ليا مشروع في المحافظات المصرية، إذ تزايدت قدرتيا عمى توجيو 
الحركة التعميمية والبحثية فييا من حيث المفاىيم السائدة والمناىج المستخدمة ، فضاًل عن 

معديد من المشروعات البحثية في الجامعات والمراكز البحثية األخرى في مصر، تمويميا ل
وحقيقة األمر ان ىذه المؤسسات أصدرت الكثير من الكتب في مجال التربية وعمم النفس 
ومختمف العموم اإلنسانية فضاًل عن ترجمة العديد من الكتب في مختمف العموم. ىذا إلى 

و الجامعة األمريكية في القاىرة التي ُعدت واحدة من اىم جانب الدور الكبير الذي قدمت
األنشطة الثقافية والتعميمية التي انشأتيا الواليات المتحدة ومولتيا الداء دورىا الثقافي في 

 مصر.
 1970-1956اهتمام الواليات المتحدة األمريكية بأوجه النشاط الثقافي في مصر 

 أواًل: االهتمام بالمغة العربية:
اىتمت المدارس األمريكية بالقاىرة بالجمعيات األدبية وكان يشرف عمييا مديران 
أحدىما مصري لإلشراف عمى اإلنتاج بالمغة العربية واآلخر أمريكي لإلشراف عمى اإلنتاج 

 .(6)بالمغة اإلنجميزية 
مشاركتيا اشتركت الواليات المتحدة في مجمع المغة العربية بالقاىرة منذ نشأتو وكانت 

اذ انظم عدد كبير من األمريكيين إلى   (2)كبيرة بالنسبة لمدول األجنبية األخرى في مصر
 كما موضح بالجدول اآلتي: (3)مجمع المغة العربية بالقاىرة 

(يوضح عدد األعضاء األمريكيين المشتركين بمجمع المغة العربية 1جدول رقم )
 (4)بالمقارنة بالدول األجنبية االخرى 
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 د األعضاء بالمجمععد
 ستة أعضاء األمريكيين
 ستة أعضاء البريطانيين
 ثالثة أعضاء األلمان
 ستة أعضاء الفرنسيين
 عضوان اإليطاليين

كما ضمت كافة المدارس األمريكية بمصر ناىيك عن مكتبات الجامعات بطبيعة 
 .(5)الحال األالف من المؤلفات بالمغة العربية

لغات  61وقد انتقمت المغة العربية ألول مرة في حقبة الستينات إلى قائمة أشير 
أجنبية ُتدرس في الواليات المتحدة األمريكية، كما زاد التسجيل في الجامعة األمريكية بالقاىرة 
في دورات المغة العربية زيادة واضحة كما  زاد عدد الطالب الدارسين لمغة العربية عن 

 .(6)رسين بالمغات األخرى نظرائيم الدا
بدأت جامعة كاليفورنيا في سان برناردينو، والتي تتبع النظام الربع سنوي، في تقديم 

، فقط لثالثة أقسام في السنة األولى. وبعد ذلك تطور 6965دورات المغة العربية في عام 
فضاًل عن ك دورة مختمفة، بما في ذلك أربع سنوات لدراسة المغة، وذل 41البرنامج لحوالي 

 .(7)مجموعة متنوعة من الدورات ُتدرس بالمغة العربية
أولت الجامعة األمريكية بالقاىرة اىتمامًا واضحًا بالمغة العربية كونيا وسيمة لمتفاىم 
ونقل الثقافات بين الشعوب، اذ خصصت الجامعة يومًا سمي يوم المغة العربية حضره العديد 

المواء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر ومحمد فوزي وعبد من الشخصيات الميمة كان منيم 
 .(8)الخالق حسونة وغيرىم

أصدرت كمية التربية بالجامعة األمريكية مجمة تربوية وثقافية عرفت بمجمة التربية 
كما أعمن عمى غالف المجمة أنيا كانت أول مجمة بالمغة العربية تناقش التربية  (9)الحديثة

 .(61)كل التربوية بالشرق األدنىالحديثة وتعالج المشا
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كما كانت كمية اآلداب بالجامعة األمريكية تعد طالبيا لنيل درجة بكالوريوس في 
اآلداب وبكالوريوس في العموم وتخصص السنتان األولى والثانية في كمية اآلداب والعموم 

 .(66)لدراسة المغة العربية وآدابيا 
لعربية والميجة العامية المصرية وتركوا مؤلفات اتقن عددا كبيرا من المستشرقين المغة ا

وكذلك  Grabar Arleigh(62)بالمغة العربية وتاريخ وحضارة مصر منيم جرابار، ارليج 
 ,Chrysiliusوكريسيميوس، دانيل  Irwin Wlas Moore (63)إيروين والس مور 

Daniel(64)  و البيدوس، إيراLapidus Ira(65). 
( المغة العربية لغة وقواعد وأساليب والميجة (J, Badeau -كما أتقن بادو، جون

 .Bدودج، بايرد . ومن المستشرقين الذي ابدوا اىتماميم باألدب العربي (66) المصرية أيضاً 
Dodge)( والذي كان أستاًذا لألدب العربي )وكذلك رنس، جورج . (67)(6966G.S. 
Rentz) بواشنطن، وتخصص في دراسة قواعد ( وقد تعمم العربية في المدرسة العميا المركزية

. (68)المغة العربية وآدابيا وتاريخيا، وأتقنيا كتابة وخطابة، وعين في السفارة األمريكية بمصر
الذي حصل عمى الماجستير في  Walker, ball, Ernestفضاًل عن ووكر، بول إرنست 

 .(69)( 66 -6964الدراسات العربية من الجامعة األمريكية في القاىرة )
 االهتمام بالمؤسسات األمريكية ودورها الثقافي في مصر:ثانيًا: 

عمى مشروع قانون من الرئيس إيزنياور تقديم  6953وافق الكونجرس األمريكي سنة 
التبادل القافي »مساعدات مالية مقابل معاىدة ثنائية تعقد بين الطرفين، يطمق عمييا اسم 

عمى إنشاء ىيئة ثقافية مشتركة تقوم بالتوجيو ، عمى أن توافق الدولة األخرى «والتربوي
واإلشراف عمى المطبوعات والمناىج الدراسية، ورأت اإلدارة األمريكية أن منح المساعدات 
الثقافية يجب أن يصاحبو إشراف عمى النشاط الذىني والفكري عن طريق وسائل اإلعالم، بل 

ق أكثر لمتغمغل الثقافي األمريكي ، مما ميد الطري(21)ينبغي أن يكتسب صيغة قوانين محمية
 في بمدان العالم الثالث، بما في ذلك مصر.

الشك أن المؤسسات األمريكية، والسيما الكبرى منيا مثل فورد وفرانكين ، كان لدييا 
عالقة ذات وجيين مع السمطة السياسية، الوجو األول عكس سعي المؤسسات الخيرية لحماية 

أىدافيا االجتماعية والتعميمية، والوجو اآلخر مثل محاوالت مصالحيا االقتصادية وتحقيق 
الحكومة الفيدرالية وممثمييا المحميين لضبط دور المؤسسات الخيرية االجتماعي، في إطار 
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السياسات العامة لمدولة، بل واستخدام تمك المؤسسات من أجل تحقيق ىذه السياسات داخميًّا 
تأثيرًا ثقافيًا مرتكزًا عمى الثروة والقوة  والنفوذ وقامت وخارجيًّا. وقد مارست تمك المؤسسات 

 .(26)بدور فعال لنشر الثقافة األمريكية في مصر
وقد كثرت المؤسسات األميركية التي كانت تمول المشاريع الخاصة بالثقافة العربية 

يكية في واألمريكية في مصر ىذا التمويل الثقافي كان سببا في انتشار األعمال الثقافية األمر 
مصر والتبادل الثقافي بينيما إلى حد كبير إذ كانت مكونًا رئيسًا من مكونات انتشار االعمال 

 الثقافية األمريكية في مصر.  ومن أىم تمك المؤسسات:
 :(22) (Fordمؤسسة فورد ) -1

خصصت مؤسسة فورد أموااًل ضخمة، وقدمت كتًبا ومعدات إلى وزارة التعميم 
 .(23)الخبراء المصريين لمعمل في ىذه المؤسسةالمصري، وزجت بعض 

منح مالية لدعم األفالم ومشاريع السرد القصصي التي فورد كما قدمت  مؤسسة 
تستكشف جوانب عدم المساواة في العالم فضاًل عن دعم المؤسسة لممنظمات والشبكات التي 

 .( 24)كانت تدعم ىذه المشاريع
ألمريكية في مصر وقدمت منحة خاصة كما قامت مؤسسة فورد بتمويل الجامعة ا

 .(25)6956بمركز الدراسات االجتماعية التابع لمجامعة األمريكية عام 
شاركت مؤسسة فورد األمريكية في تمويل ونشأة بعض مؤسسات التفكير االستراتيجي 
في مصر مثل معيد التخطيط القومي والمعيد القومي لالدارة العميا )الذي اصبح اكاديمية 
السادات لالدارة في حقبة السبعينيات( وعمى الرغم من وجود اساتذة زائرين أجانب في تمك 

مك المؤسسات عمى استقالليتيا الفكرية والبحثية وطوعت الخبرات المؤسسات فقد حافظت ت
األجنبية التي جرى استقداميا من الخارج لألولويات والمشاكل البحثية، وبالتالي تمكنت من 
بناء مؤسسات البحث والتفكير االستراتيجي مثل المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية 

والمعيد القومي لإلدارة العميا ومركز  6961ي عام ومعيد التخطيط القوم 6957عام 
الدراسات اإلستراتيجية والسياسة بمؤسسة األىرام، فضاًل عن معيد بحوث التنمية بجامعة 

 . (26)القاىرة فيما بعد )حقبة السبعينيات( 
م حول 6964قدمت مؤسسة فورد مائة ألف دوالر لتمويل بحثًا في غاية األىمية عام 

لغارقة بسبب بناء السد العالي، والذي أدى تحويل مجرى مياه النيل في منطقة آثار النوبة ا
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النوبة إلى إغراق منطقة سكانية بيا، وىو ما تقدمت بو الجامعة من خالل مركز البحوث 
، والتي (27)والدراسات االجتماعية إلجراء دراسة لعادات وتقاليد وفنون ولغة ىذه المنطقة الغارقة

حوالي خمسين ألف نسمة من مساكنيم بسبب  -إلحصاءات األمريكيةبحسب ا -تم تيجير
السد العالي، وقد وافقت الحكومة بالفعل، وتم التعاون بين عدة إدارات ووزارات حكومية 
والجامعة، وقامت الجامعة بتدريب مجموعة من العاممين بالحكومة عمى إجراء البحوث 

لمؤسسة لمنح دراسية لدراسة الماجستير والدكتوراه ، فضاًل عن تقديم ا(28)االجتماعية والميدانية
 .(29)لمن اشترك من الموظفين الرسميين مع فريق العمل

دعمت فورد مركز البحث االجتماعي التابع لمجامعة األمريكية ومسؤوليتو تتركز في 
 .(31)جمع وتحميل المعمومات التي تخص الظروف االجتماعية في الشرق األوسط ومصر

كز بدور خطير في كشف دقائق األمور والمشكالت االجتماعية في وقد قام المر 
مصر بما يمكن اعتباره أداة لمتجسس عمى مقدرات الحياة االجتماعية في مصر ودول الشرق 

 .(36)األوسط بما يمكن أمريكا من بسط الييمنة الثقافية عمى المجتمع العربي
الخيرية في دعم دراسة عمم قدمت مؤسسة فورد نموذجًا متميزًا لدور المؤسسات 

السياسة في الواليات المتحدة، بسبب التالقي الواضح بين أىدافيا العامة وبرامجيا التفصيمية 
. وقد انقسمت (32)من جانب وبين التطور العممي والعممي لعمم السياسة من جانب أخر

 استراتيجيات فورد في دعم دراسة السياسة إلى إستراتيجيتين رئيسيتين:
تكوين بنية تحتية لمبحث السياسي، من خالل دعم إنشاء عديد من المراكز  :أوالً 

البحثية، سواء المستقمة أو المرتبطة بجامعات أمريكية، وتطويرىا في مجاالت البحث السموكي 
ودراسات األمن الدولي والسياسة الخارجية األمريكية والمنظمات الدولية. ويضاف إلى ذلك 

في توطيد دعائم التكوين المؤسسي لدراسات المناطق في الواليات دور المؤسسة المشيود 
المتحدة. كما بذلت المؤسسة جيودًا ممموسة في دعم تدريب الكوادر البحثية المؤىمة، وأسيمت 

. وبفضل ىذه الجيود، استطاعت فورد اإلسيام (33)في تطوير المادة العممية الالزمة لعمميم
بمعنى "مأسسة الدراسات" لمباحثين المتخصصين في  بفعالية في إيجاد مؤسسات حاضنة،

مدارس فكرية وتوجيات بحثية محددة، مثل المدرسة السموكية ودراسات المناطق، بما يضمن 
 .(34)إنتاج دراسات مرتبطة بيذه التوجيات في المستقبل القريب والبعيد
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نظرية دعم مشروعات بحثية تستخدم مناىج بحثية معنية أو تدرس قضايا  ثانيًا:
وتطبيقية محددة. قامت مؤسسة فورد بتقديم الدعم لمعديد من المشروعات البحثية المعنية 
باستخدام مناىج بحثية أو دراسة قضايا نظرية وتطبيقية محددة، سواء من خالل تمويل إجرائيا 
 داخل مراكز بحثية أمريكية أو تمويل مشروعات ومسابقات بحثية تديرىا فورد ذاتيًا. واحتفظت
فورد، من خالل تمويميا المباشر لممراكز المتخصصة، بقدرتيا عمى التركيز عمى تمويل 
المناطق الميمَّشة والضعيفة أكاديميًا، مثل الدراسات الصينية في مراحل تاريخية معينة، أو 
القضايا الميَممة بحثيًا مثل: تحديات بناء الدولة في الدول النامية حديثة االستقالل، وأعطتيا 

خمًا بحثيًا وماليًا إضافيًا. واستخدمت المؤسسة عددًا من اآلليات التنفيذية من أبرزىا: المنح ز 
الدورية، والمشروعات المستقمة، والشراكة في دعم الحركة األكاديمية في العديد من الجامعات 

 .(35)والمراكز البحثية األمريكية
كثر وضوحًا بين اىتمامات ساعدت جيود فورد الثقافية في مصر عمى تحقيق تفاعل أ

المؤسسة والدراسات السياسية، بما أىمَّيا لتحقيق إسيامات ممموسة عمى ثالثة مستويات ىي 
المناىج، والمفاىيم، والقضايا المطروحة لمبحث. فعمى صعيد المناىج، استطاعت مؤسسة 

الرياضية في فورد إعطاء دفعة قوية لممدرسة السموكية واستخدام المناىج الكمية والنماذج 
دراسة عمم السياسة. ونتيجًة لذلك، استبعدت التوجيات السموكية والمناىج الكمية عديد من 
األدوات التحميمية الكيفية مثل دراسات الحالة والتحميل التاريخي، وتوسَّعت االستقصاءات 

 .(36)الكمية كأداة تحميمية "عممية، " سعيًا وراء نتائج قابمة لمتعميم
فورد في صياغة وبمورة عدد من المفاىيم اليامة في فروع عمم  أسيمت مؤسسة

السياسة، مثل دراسة القوة كعنصر من العناصر الجوىرية في الممارسة السياسية، وسعت إلى 
تطوير مؤشرات كمية لقياسيا. وساندت فورد األطروحات السموكية حول االحتكام إلى قوى 

 .(37)والتعميم، بافتراض المساواة في الفرص لمجميع السوق في توزيع مصادر القوة، مثل الثروة
وفيما يتعمق بالقضايا المدروسة، اىتمت مؤسسة فورد بالقضايا المعاصرة ذات 
األىمية النظرية والتطبيقية، فضاًل عن تركيزىا عمى بحث العديد من القضايا الميمَّشة عمى 

من خالل تمويل مشروعات بحثية صعيد الدراسات السياسية في الواليات المتحدة. واستطاعت 
في قضايا تقع في دائرة اىتماميا إحداث تحوالت نوعية في الدراسات السياسية، في مجاالت 

 .(38)األمن الدولي والسياسة الخارجية األمريكية والمنظمات الدولية ودراسات المناطق
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ة عمم وبناًء عمى ذلك، أثبتت إسيامات مؤسسة فورد في المجاالت المتعددة لدراس
السياسة فرضية الدراسة وىي أنو كمما ارتبطت فروع عمم السياسة بأىداف مؤسسة فورد 
وفمسفتيا العامة، زاد تمويل المؤسسة ليذه الفروع، وبالتالي تزايدت قدرة المؤسسة عمى توجيو 
الحركة التعميمية والبحثية بيا، من حيث المفاىيم السائدة والمناىج المستخدمة والقضايا 

دروسة. كما أن التحول في األىمية النسبية لألىداف المرحمية لممؤسسة يمقي بظاللو عمى الم
 .(39)أولوية فروع عمم السياسة المختمفة وآليات تمويميا عمى أجندة فورد

أما الدروس المستفادة من تجربة مؤسسة فورد لتمكين المؤسسات الخيرية في مصر 
 ي مصر كما يمي:من المساىمة في تطوير العمل الثقافي ف

المؤسسية، إذ امتمكت مؤسسة فورد رؤية رسالية واضحة المعالم وأىداف  أواًل:
إستراتيجية محددة، ترجمت في صورة برامج وآليات عمل مفصمة. كما ظير ىيكميا اإلداري 
متماسك ومنظم، وامتمك العاممين فيو قدرات عالية عمى العمل الفردي والجماعي. ولذلك، 

بقدرات مؤسسية متميزة، من حيث قدرتيا عمى التكيف مع المتغيرات المحيطة، تمتعت فورد 
في صورة تعديل عمى برامجيا التفصيمية، وتماسك بنيتيا التنظيمية الداخمية، وكفاءة توزيع 
األدوار الداخمية لمعاممين بيا. وأثبتت فورد قدرتيا عمى االستمرار كمؤسسة مستقمة عن 

 .(41)أشخاص صانعييا
استقالل التمويل، فقد حازت مؤسسة فورد وقفية ضخمة، تمكنت من خالل  ثانيًا:

عوائد استثمارىا من تأمين دخل مستمر لصالح خدمة أىدافيا وتشغيل برامجيا. وبالتالي، لم 
تكن المؤسسة بحاجة إلى تغيير رسالتيا أو تعديل برامجيا، بما يمكنيا من الحصول عمى 

د عمى إرادتيا الحرة، استنادا إلى استقاللية تمويميا، في تحديد تمويل خارجي. وحافظت فور 
 .(46)أولوياتيا وأىدافيا اإلستراتيجية وبرامجيا التفصيمية

ضرورة التعامل مع المؤسسات الخيرية كونيا مؤسسات اقتصادية تدخل  ثالثًا:
ا الصدد، معترك العمل التجاري، وقد تجني من وراء ذلك أرباح أو تتعرض لخسائر. وفي ىذ

يجب فرض الضرائب عمييا، كبقية المؤسسات االقتصادية األخرى، سعيًا وراء استبعاد 
الراغبين في الحصول عمى إعفاءات أو تسييالت ضريبية معينة من الوقف لصالح 
خالصًا لنوايا الواقفين لصالح األىداف الخيرية واإلنسانية. كما تسمح  المؤسسات الخيرية، وا 
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حصول المجتمع عمى حقوقو الضريبية من ىذه المؤسسات، كونيا من ىذه اإلجراءات ب
 .(42)مكونات الحركة االقتصادية في الدولة، عمييا واجبات كما أن ليا حقوق

االىتمام بالتمويل طويل األجل، إذ سجمت الدراسة تركيز مؤسسة فورد، في  رابعًا:
ويترجم ىذا االىتمام إدراك فورد كثير من األحيان، عمى تقديم المنح لسنوات طويمة وممتدة. 

لطبيعة االستثمارات في العنصر البشري والمعرفة العممية، والتي تقتضي طول األمد، قبل 
 .(43)جني ثمارىا

خامسًا: احترام التخصصات، فقد اىتمت مؤسسة فورد بدعم دراسات العموم 
فريق من العاممين االجتماعية، واألنشطة المدنية المرتبطة بيا. وبالتالي، تكون لدييا 

المتخصصين، تمكنوا من فيم مواضع التأثير والتأثر في ىذه القضايا واألنشطة االجتماعية. 
كما استطاعت بتخصصيا في تمويل دراسات العموم االجتماعية تحديدًا إحداث فروق ممموسة 

 .(44)في البنية المعرفية ليذه العموم، والتأثير فييا بحثيًّا وتعميميًّا لمدة طويمة
وقد ُأجريت عديد من المشروعات البحثية بتمويل من المؤسسة في الجامعات والمراكز 
المصرية، وركَّزت عمى قضايا سياسية واقتصادية متنوعة، وطورت فييا فرضيات ونتائج 
تستحق الدراسة والبحث. بل إن بعض ىذه المشروعات البحثية انعكس، بصورة غير مباشرة، 

 .(45)داخل الواليات المتحدةعمى األنشطة البحثية 
كما انعكست األدوار االجتماعية لممؤسسة عمى الواقع السياسي، وكان ليا آثار 
ممموسة. وقد كانت ىذه األدوار في إطار رؤية متكاممة لممؤسسة عن دورىا وأولوياتيا 
االجتماعية وذات صمة بمصالحيا السياسية واالقتصادية. وال يقتصر الدور االجتماعي 

ؤسسة عمى الداخل األمريكي، بل امتد إلى الخارج، ويمكن استكمال دراسة اإلطار العام لمم
 .(46)لرؤية فورد وفمسفتيا من خالل فيم واستيعاب ىذه األدوار المتشابكة

 :مؤسسة فرانكمين -2
اتجيت الواليات المتحدة األمريكية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية إلى تبني سياسة 

لسممي والوفاق الدولي عمى الرغم من تراجع أىمية األىداف الثقافية وااليديولوجية التعايش ا
من الواقع الدولي، فقد روجت لإليديولوجية الميبرالية كونيا تشكل الضمان الوحيد لمحرية بيدف 
فرض التصور اإليديولوجي الغربي عمى شعوب المنطقة ومنيا مصر، اذ اىتمت بنشر الثقافة 

مريكية من خالل ترجمتيا إلى المغة العربية ونشرىا في دول المنطقة ، وقد بمغت واألفكار األ
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خالل عشر سنوات اكثر من ثالثين مميون كتاب من الكتب األمريكية من خالل مؤسسة 
فرانكمين )واسمو بنيامين فرانكمين وىو كانت ومفكر امريكي اىتم بنشر التجربة الديمقراطية 

 .(47)األمريكية(
وممتمكات وحقوق  مؤسسة فرانكمين لمطباعة والنشر فرًعا ليا في القاىرةأفتتحت 

مؤسسة فرانكمين لمطباعة والنشر آلت إلى :"الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 
ESDUCK  وان ىذه الجمعية عدت أول جمعية ثقافية ال تستيدف الربح وتعنى بنقل الثقافة

، وقد بدأت الجمعية نشاطيا الثقافى (48)بية إلى المغة العربية والعكسوالمعرفة من المغات األجن
تحت اسم "مؤسسة فرانكمين لمطباعة والنشر" قدمت مستوى جديًدا لمكتاب  6952عام 

خراًجا عن طريق ترجمة ما يزيد عمى ألف كتاب فى مختمف فروع المعرفة وأعيد  موضوًعا وا 
 .(49)ماليين نسخة منيا 6طبع حوالى 
 :(51)وردت اىداف ىذه الجمعية كما يميوقد 
 نشر الثقافة والعموم وبخاصة نقل المعرفة العالمية إلى المغة العربية. -6
 عن طريق إصدار الكتب والمطبوعات الثقافية والعممية. -2
اكتساب كافة الحقوق المادية واألدبية المتصمة بنشاط الجمعية وخاصة حقوق  -3

 النشر والترجمة.
والمؤسسات التي تعمل في ذات المجال وبعد أخذ موافقة التعاون مع الييئات  -4

 الجية المختصة في حالة الييئات والمؤسسات األجنبية.
 نشر ثقافة المرأة وتأىيميا لتنفيذ المشروعات االجتماعية الخدمية. -5
 عمل الدراسات والبحوث الميدانية لخدمة قضايا المرأة. -6
 االىتمام بقضايا الطفل وتوسيع مداركو. -7
 قافة حماية البيئة.نشر ث -8
نشر الكتب التي تعنى بتحديث وتطوير ميارات األعمال وتنظيم الدورات التدريبية  -9

 المتعمقة بمجال الجمعية.
 التدريب عمى معرفة ميارات تكنولوجيا المعمومات. -61
 تنظيم المقاءات والندوات وورش العمل العامة والمتخصصة. -66
 ختصة كل فيما يختصو.ممارسة ىذه األنشطة بعد موافقة الجيات الم -62



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)296 ) 
 

ومنيا  (56)نشرت الجمعية كتبا كثيرة تعد بالمئات ومعظميا مترجم عن المغة االنجميزية
مثال كتاب المؤرخ الشيير روبرت بالمر الموسوم :" تاريخ أوربا الحديث " بجزئين وكتاب 
جورج لنشوفسكي: الشرق األوسط في الشؤون العالمية " وكتاب مجيد خدوري الموسوم :" ليبيا 

" الرنست  6918الحديثة " الذي ترجمو الدكتور نيقوال زيادة وكتاب :"تركيا الحديثة وثورة 
امزاور ترجمو الدكتور صالح احمد العمي وكتاب جون جنتر :"داخل افريقيا " وكتاب حسين ر 

سعيد واخرون :" الموسوعة الثقافية " وكتاب "المسرح الحي "ل"المر رايس " وكتاب فرنسيس 
فرجون :"فكرة المسرح "وكتاب :" فجر الحياة "لجوزيف ىارولد رس وكتاب كمنتون ىارتمي 

رفة . بحث تاريخي في تعمم الراشدين " وكتاب جورج سباين :"تطور الفكر :"البحث عن المع
السياسي " وكتاب ىنتر ميد :"الفمسفة ..انواعيا ومشكالتيا "وكتاب بيتر ف. دروكر الموسوم 
:" المجتمع الجديد .. تشريح النظام الصناعي " ومعظم ىذه الكتب طبعت في بغداد وبيروت 

 .(52)والقاىرة في الستينات
وكانت غايات مؤسسة فرانكمين معروفة ومرصودة من قبل األوساط الثقافية في 
مصر، وىي ربط المواطن المصري بعجمة الثقافة واالتجاىات األمريكية مما سيل عمييا 

 .(53)إشاعة النمط األمريكي في الفكر والثقافة
ة غير تابعت مؤسسة فرانكمين التطورات السياسية الداخمية في مصر، وتدخمت بصور 

مباشرة في جزيئات الحياة المصرية، وىذا ما حصل عندما نوقش الدستور المصري، فقد 
نشرت المؤسسة دراسات مطولة عن مزايا الدستور األمريكي، وعند إجراء انتخابات الرئاسة في 

، نشرت المؤسسة كتاًبا عن النظام الرئاسي في الواليات المتحدة وحقوق 6956مصر عام 
يكي، وكانت ىذه المواكبة من جانب المؤسسة لمتطورات الداخمية في مصر، الرئيس األمر 

تعالج بوجية النظر األمريكية، مما جعل البعض يتيميا بكونيا خاضعة إلشراف المخابرات 
 .(54)األمريكية

وبيدف تحقيق رغبة الواليات المتحدة األمريكية فقد اصدرت المؤسسة الكثير من 
فقد اختارت المؤسسة  .(55)وعمم النفس ومختمف العموم اإلنسانيةالكتب في مجاالت التربية 

المؤلفات المترجمة في مجال العموم ومنيا كتب نظمي لوقا وعبد الحميم منتصر ومحمد جالل 
 .(56)الدين ومحمد الجندي
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وقدمت المؤسسة أنشطة أشبو بأنشطة الصالون الثقافي لممساىمة في تحقيق رسالتيا 
اكتممت من خالل األنشطة التثقيفية المنوعة التي ارتبطت في مجمميا بعالم التنويرية، التي 

( أول مؤسسة من المؤسسات التي كانت 6952الكتب، وىو مجال نشطت فيو منذ )عام 
 .(57)تعنى بنقل الثقافة العالمية وترجمتيا من لغاتيا األصمية إلى العربية

 ثالثًا: الصحافة:
حًا في مجرى العالقات الثقافية مع الواليات ادت الصحافة في مصر دورًا واض

وقد اشارت وثائق وزارة الخارجية  6952يوليو  –المتحدة األمريكية والسيما بعد ثورة تموز 
المصرية إلى الدولي الحيوي لمصحافة والصحفيين في الكشف عن التعاون الثقافي بين 

ة من خالل حمالتيا عن أمريكا البمدين، وقد خشي المسؤولين األمريكيين مما تكتبو الصحاف
ومحاولة البعض منيم اظيارىا بالمظير السيء أمام الرأي العام في مصر والواليات المتحدة 

رئيس قسم مصر بوزارة الخارجية األمريكية  –األمريكية وقد عّبر عن ذلك المستر بردت 
اليات المتحدة عندما وجد رسالة لـ أحمد حسين منتقدًا ماكتبتو الصحافة في مصر عن الو 

األمريكية وعمق عمى ذلك بمعنى ان الحمالت الصحفية المصرية كانت تأتي بين حين وآخر 
وىي حسب رأيو إنيا حمالت فردية قد أسيء فيميا، كما عبر عن خشيتو ان يفسر 
األمريكيون تمك الحمالت بأنيا موجية ليم ولربما تظير الواليات المتحدة األمريكية بمظير 

وىذا التباين في مستوى الفيم لما تكتبو الصحافة في كال البمدين قد ازعج  ،(58)العدو
المسؤولين كثيرًا وجرت مشاورات عبر وزارة الخارجية المصرية لمحد من ىذه الظاىرة وتوظيف 
الطاقات الصحفية كتوثيق عرى العالقة بينيما، فضاًل عن تبادل الخبرات اإلعالمية لتطوير 

صحفيًا مصريًا في مطمع عام  23ريين واستقبمت الواليات المتحدة مستوى الصحفيين المص
لحضور ندوات ومحاضرات جامعية اجريت ليم في الواليات المتحدة األمريكية، والتقى  6956

الصحفيين المصريين مع صحفيو بعض الصحف األمريكية والسيما صحيفة الواشنطن بوست 
بيد ان  .(59)لنقل الحقائق كما ىي لمرأي العاموعّدت ذلك منطمقًا إلدامة الصمة والتعاون 

أربكت مجرى العالقات الثقافية في  6967و 6956االحداث التي جرت في مصر بين عامي 
المجال الصحفي بين البمدين، إذ انحازت الواليات المتحدة لمدول التي نفذت العدوان الثالثي 

ض ان تتخذه تجاه مصر. عمى مصر وان دانت ذلك العدوان وتيربت من دورىا المفتر 
وبالمقابل شنت الصحافة المصرية حممة كبيرة ضد دول العدوان ومن ساندىم في تنفيذ 
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مخططيم الغاشم واشارت إلى مساندة الواليات المتحدة األمريكية لمكيان الصييوني من كل 
 شيء والسيما في المجالسين السياسي والعسكري فيما حاولت الصحافة األمريكية والسيما
صحيفة الواشنطن بوست أن تجمل وجو الواليات المتحدة األمريكية المتورط بالتعاطي السمبي 
تجاه اتخاذ موقف حازم ضد فرنسا وبريطانيا والكيان الصييوني، ودعت الصحيفة إلى وضع 
حل سممي لمخالف الحاد بين الدول الغربية والكيان الصييوني )إسرائيل من جية وبين مصر 

 6967بعد حرب عام  (66)فعمى سبيل المثال فقد شن محمد حسنين ىيكل (61)من جية أخرى
حممة اعالمية ضد السياسة األمريكية تجاه مصر وانتقد الكثير من الصحف سواء كانت 
عربية أو غير عربية لعدم ادانتيا الغرب ومن ساندىم والسيما الواليات المتحدة وتخطى ذلك 

السوفيتي كونيا عدت نفسيا النصير لمقضايا العربية وعدم كثيرًا عندما انتقد سياسة االتحاد 
 .(62)تقديميم الدعم الكافي في المجالين اإلعالمي والعسكري لمصر في ازماتيا 

 رابعًا: النشاط الفني:
ُعد النشاط الفني واحدًا من أوجو األنشطة الثقافية في مصر وحظيت اوجيو باىتمام 

نشطة من وسائل االتصال المسموعة والمرئية التي التفت الرأي العام من خالل متابعة تمك األ
حوليا الجماىير وواكبت االحداث الميمة من خالليا، وعمى الرغم من قمتيا فقد تركت أثرًا 

 بارزًا في مجرى االحداث التاريخية وجاء في طميعة تمك الوسائل:
 اإلذاعة والتمفزيون:

وبذل  6952يوليو  –يد ما بعد ثورة تموز يعود تاريخ انشاء اإلذاعة والتمفزيون إلى ع
موعدًا الفتتاح  6955قادة الثورة جيودًا كبيرة في سبيل الحصول عمى ىذه الوسائل وحدد عام 

أول ىيئة لإلذاعة والتمفزيون في مصر بيد ان االحداث التي نشأت جراء العدوان الثالثي عمى 
بموجب عقد مع ىيئة االذاعة  6959مصر قد تسببت في تأخر انشائيا حتى اواخر عام 

وتحقق ذلك بعد ان تم االنتياء  (63)لتزويد مصر بشبكة لإلذاعة والتمفزيون  RCAاألمريكية 
وكان أول بث لمتمفزيون المصري في  6961من انشاء مركز اإلذاعة والتمفزيون في عام 

ة في تقديم ، وتحقق ذلك بفعل المساعدة األمريكي6961يوليو  –الحادي والعشرين من تموز 
األجيزة وكل ما تحتاجو، ومن الجدير بالذكر ان أول ىيئة لإلذاعة والتمفزيون في العالم كانت 

، جاءت ىذه المعمومات  6928قد افتتحت في الواليات المتحدة األمريكية في منتصف عام 
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في مقال نشره في صحيفة الزمان العراقي التي وزعت يوم  (64)عمى لسان محسن حسين جواد 
 .(65) 2121مايو  –الخامس من آيار 

ومن الجدير بالذكر ان المحطة اإلذاعية والتمفزيونية قد انشأت فوق جبل المقطم 
كانت االستيديوىات التميفزيونية تحت التجييز واالعداد وكانت  6961وتمت بالفعل، وفي عام 

ي تدربت جيدًا التجارات األولى في مسرح قصر عابدين، وىناك عادت البعثات المصرية الت
بوالية نيويورك لتباشر عمميا في مقر المحطة، إذ غطت الوسائل المسموعة  R.C.Aبمعيد 

والمرئية االنباء التي تخص مصر والشرق األوسط والعالم وحظيت بقبول حسن من الجماىير 
العربية لما تميز بو كوادرىا التي دربت جيدًا من أسموب في التفاعل مع الحدث، وادت ىذه 

اديًا في استقطاب الساسة والرأي العام عمى حٍد سواء وحظي المحطات وبرامجيا دورًا ري
 .(66)العاممين فييا بتقدير واحترام الناس والدولة 

بثت ىذه المحطة كل االنباء التي تحدث في الشرق األوسط وبثت كذلك البرامج 
في الترفييية التي أتقن عمميا األشخاص الذين كانوا وراء الكواليس، وتابع العرب والمقيمين 

الواليات المتحدة األمريكية محطة االذاعة والتمفزيون المصري لمتابعة اخبار بمدانيم وتفاعل 
معيم الشعب األمريكي في متابعة اخبار مصر، ومن جية أخرى فقد غطت محطة صوت 
امريكا كل االحداث التي تجري في الواليات المتحدة األمريكية وتبثيا إلى الشرق األوسط ومن 

، وتتابع التعاون بين وسائل االعالم األمريكية والمصرية في عيد الرئيس جمال ضمنيا مصر
 .(67)عبد الناصر عمى الرغم من الخالفات السياسية التي كانت تحث بين حين  وآخر

 الخاتمة:
 توصل البحث إلى االستنتاجات اآلتية:

العديد من ادركت الواليات المتحدة أىمية مصر جيوسياسيًا ولذلك قامت بفتح  -
المدارس والمراكز الثقافية في مصر لنشر الثقافة األمريكية في مصر بأوجييا المختمفة وجاء 
في طميعتيا التعريف بالعموم اإلنسانية عمى النمط السائد في الواليات المتحدة ألىميتو كونو 

 من المشتركات الثقافية بين الدولتين.
رقين األمريكيين لتعّمم المغة العربية وفرت الواليات المتحدة ومصر فرصة لممستش -

بأتقان وبمختمف الميجات المصرية مما خمفَّ العديد من المؤلفات التي الفيا ىؤالء 
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المستشرقون بالمغة العربية بآدابيا وقواعدىا وتأريخيا والتي أفاد منيا المصريون وفي مختمف 
 العموم.

تحدة لمصر في اطار التبادل أضحت المساعدات المادية التي قدمتيا الواليات الم -
الثقافي عرضة ألنتقادات محمية واعالمية في مصر وخارجيا وعدت ىذه المساعي بأنيا 
حمالت تبشيرية منظمة ىدفيا ترسيخ األفكار األمريكية باذىان البسطاء من المصريين بما في 

 ذلك نشر المسيحية عمى وفق المذىب البروتستانتي.
تعاونًا واضحًا في اعداد دراسات بحثية ميمة لممصريين أبدت المؤسسات األمريكية 

والسيما ماقدمتو مؤسسة فورد لتمويل بحثًا في غاية األىمية حول آثار النوبة التي غرقت 
 51بسبب بناء السد العالي، وبالتالي قدمت المؤسسة المذكورة خدمات اجتماعية ألكثر من 

المصريين عمى الرغم من االنتقادات التي  ألف نسمة غرقوا وبالتالي فانيا حظيت بكسب ود
 وجيت ليا. 
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فــي محافظــة القيمويــو ُعــدَّ واحــدًا مــن ابــرز الصــحفيين 6923أيمــول  23ولــد محمــد حســنين ىيكــل فــي   (66)
األساسـية لسياسـة مصـر منـذ عيــد  والمـؤرخين المصـريين والعـرب فـي القـرن العشـرين، سـاىم فـي صـنع المبنـات

تحـت عنــوان  6956، صـدر لــو أول كتـاب فـي عـام 6942الممـك فـاروق، بـدأ عممـو الصــحفي فـي مطمـع عـام 
، حّرر كتاب 6952تموز  –)إيران فوق بركان( الزم الرئيس المصري جمال عبد الناصر في بداية ثورة يوليو 

و مؤلفات أبرزىا، ممفات السويس، سنوات الغميان ، ترأس ، ول6953فمسفة الثورة لمرئيس عبد الناصر في عام 
شـباط/ فبرايـر  67وزيـرًا لالعـالم ، تـوفي فـي  6971،عين في عام 6957تموز  36تحرير جريدة األىرام في 

عامــًا . لممزيــد ينظــر: يوســف القعيــد، محمــد حســنين ىيكــل يتــذكر عبــد الناصــر  93عــن عمــر نــاىز  2166
 ؛9الشروق، القاىرة، د.ت، ص والمثقفون والثقافة، دار 

Ar.m.wikipedia, org.  6/3/2126تاريخ الزيارة  

 .65، ص 2114رجب البنا، ىيكل بين الصحافة والسياسة، دار المعارف، القاىرة،   (62)
؛ نبيل فـاروق شـغف السـينما، دار ديـوان، 2121آيار  5في  6654الزمان، صحيفة، العراق، العدد   (63)

 .85، ص 2121القاىرة، 
محافظـة النجـف، وعائمتـو مـن عشـيرة  –في المشخاب  6934ولد الصحفي محسن حسين جواد عام   (64)

الحمدانية، ولقبو في الوثائق الرسمية )الحمداني( وكنيتو ابـا عـالء، اكمـل دراسـتو االبتدائيـة فـي المشـخاب وفـي 
، عــين كاتــب فــي  6953عــام  التحــق بثانويــة الشــامية وتخــرج مــن اإلعداديــة المركزيــة فــي بغــداد 6948عــام 

، ومـن ثـم عمـل فـي صـحيفة الجميوريـة 6956مديرية الصناعة العامة وبعدىا عمـل فـي صـحيفة الشـعب عـام 
( المعروفـة 6977-6959وفي صحيفة الـبالد واإلذاعـة وكـان واحـدًا مـن ثالثـة اسسـوا ) )و.أ.ع(  6958عام 

ن المـؤتمرات العربيـة والدوليـة، اىميـا مـؤتمر القمـة اآلن بوكالة االنبائ العراقية، غطى محسن حسـين الكثيـر مـ

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2016/01/1952-1978.html
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ـــى عـــام  ـــة األول ـــونس ومصـــر واالردن وبغـــداد، ورافـــق  6964العربي فـــي الجزائـــر، والمـــؤتمرات فـــي المغـــرب وت
، ورافق القوات المصـرية كمراسـل صـحفي فـي اثنـاء اقتحـام خـط 6964الرؤساء في زياراتيم لخارج العراق منذ 

. لممزيـد ينظــر: جريــدة المشـرق، العــراق، العــدد 6973يــة مــع الكيـان الصــييوني عــام بـارليف ابــان الحـرب العرب
 .2121أيمول  69في  4646

 الزمان ، المصدر السابق.  (65)

 .92-89نبيل فاروق، المصدر السابق، ص   (66)

 ؛ ىيئة االذاعة المصرية عمى الرابط التالي:91المصدر نفسو، ص   (67)

https://www.maspero.eg/wps/portal/home/tv/about. 
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