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 إصالح التعليم

  كيف يمكن إصالح منظومة التعليم في مصر؟: ٢سؤال
----------------------------------------------  

إذا راعــى الحــاكم ومــن : منظومــة التعلــيم، أو منظومــة الحيــاة السياســية كلهــا فــي مصــر تحتــاج إلــى أمــر وهــو
وكانـت كـل الوسـائل حاجـة هـذا المجتمـع، وطلبـات هـذا الشـعب،  -الـوزراء والمحـافظين والمسـئولين  نْ ِمـ -حولـه 

 - إن كانــت االقتصــادية أو التعليميــة أو الصــحية أو غيرهــا -فــي ســبيل هــذه الغايــات انصــلحت كــل المنظومــات 
خيلــتهم، وال ينفــذون مــا يعتقدونــه الصــالح لهــذا فــالمفروض أن يكــون القــائمون بالدولــة ينفــذون لــيس مــا هــو فــي مُ 

العــام، وينظــرون إلــى مــا يحتاجــه النــاس علــى الواقــع، ثــم تكــون  ينزلــون إلــى القاعــدة ويقيســون الــرأيالبلــد، ولكــن 
  .الخطوات اإلصالحية على هذه الشاكلة

اليابـان مـثًال، لكـن  نْ ولذلك فإن أسباب فشلنا في السنوات الماضية استيراد تجارب في كل المنظومات، ِمـ
بلـدي، والنجـاح يتوقـف علـى أن يكـون  اليابان غير بلدنا، أنا أنظر إلى بلدي وحاجة بلدي، وما الذي يحتاجه أفـراد

  .البرنامج تحقيقاً لمطالب هؤالء القوم
يـد العاملـة بد أن نجعل الركن األكبر في منظومة التعلـيم لتكـوين األأيد عاملة ماهرة، إذن الالبلد تحتاج إلى 

ربـة مـن شـرق آسـيا وغيرهـا، يد عاملـة فنيـة مدأالعصرية المدربة الماهرة، حتى ال تلجأ شركاتنا ومصانعنا إلى اإلتيان ب
عليهــا  نْ فـأرض مصـر أرض مواهــب، وكـل َمـ! وعنـدنا التكـوين الـذهني العقلــي والنبـوغ؟ ،لمـاذا ونحـن عنـدنا الكــوادر

  .عندهم استعداد للنبوغ وللتطور
ة مـن األطبـاء، فعـة كبيـر وتكون منظومـة التعلـيم بحسـب حاجـة المجتمـع، إذا كـان المجتمـع فـي حاجـة إلـى دُ 

يـة، فالتخصـص الــذي ي، ثــم بعـد ذلـك أنظـر إلـى التخصصــات فـي المنظومـة الطب ع فـي التعلـيم الطبـفيجـب أن أتوسـ
  .ع فيه في الدراسات العليا لتحقيق المراد، وهكذاأتوس  يكون فيه نقصٌ 

 دُ ُشــنْ جامعــات األجنبيــة ال تَـ ، واللكننــا فتحنــا الجامعــات وقلنــا إنــه انفتــاح، وأدخلنــا جامعــات أجنبيــة بغيــر عــد 
 مصلحة البلد، وليس لها قواعد وضعناها تسير عليها، ولكنها تحقـق مصـالح الـبالد التـي تتبعهـا، وهـذا خطـأ جسـيمٌ 

  .في منظومة التعليم
إذن إلصــالح منظومــة التعلــيم يجــب أن نراعــي طلبــات البلــد، وإلصــالح منظومــة الصــناعة يجــب أن نراعــي 

وهكـذا ننظـر إلـى الحاجـات،  .الـبالد نْ أو نستطيع إنتاجها وتوريدها لمن حولنا ِمـ ،ي نحتاجهاإمكانيات الصناعة الت
  .ونضع الخطط على هذه األساسات
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