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وضبةإترول-ماثورةر-دوكا"3العرلييالوطن4رقعءإى

مىنزثورحضصلها-وقثاتالن،تهـدأتكادولا..ملحة

،قاتصفارتب-دوالوطن!ذاخريطةوعلى..جديد

..كلهالوطنولكن..والاميةالعلملى-نوط:قاتودرجات

العلما)--ىء!كض،رإ:!عطشبحضهو،عطشيجمعه7

فيوزرتفع..مزهرةحقولالىتتحولحتى..ؤ"والمعر

.جالنتالع!لقوةآؤ،!ها

.العرليياعالمافيالشصل-مقضيةضوعض،مووليس

مرذم!رفيالتعليمملامحبعضزوردمانسم!حاولو)كصخا

فيتضخطىدلالاتلمحىهل!امةور!رب"نءوذج،ليويوثورة

..الك--رالوطن1)ى،وزء:ر!،!إصميةالاحىررودزاحقيقت"-،

التيالثالثالعالموش!-وبلىلدانملوالىوبل

كابوسوفد..الامبرياليةضديرةالمرهامعركشتخوض

.لففرواالشخلف

،بلمصرفييقومبعينهتعل-روينظامر،زاءاذنلسنا

ليرغموملامحها..إ"3الثالثالعالمودملحممنتجرب"

هـ-ذافيوابعادهاالخورة!حلاصحهي،الخاصةالس!،ت

وؤوربير،ثورةاداة،دائمإبمالتعكانولقد.الضطربالورالم

اعاتلصفاوو-،وصن،وجهودازتكاساداةارضاكانكما

رعضى!يوزط-بقاتهوؤظصهوزظرر،تهاهدافهحول:-وله

الفلسفاتصراع،المحشدمالاحتماس!يلصراعااوج4

ذاتيةالالاتقبيلمن)-م!ثا،يةبثركأداةمؤ،كحلب.والنظم

منولا،اابدز"ذامنقب!تهوقيم"ليسمضءدولا،وورمةال

الفيالب-دمن،بى-يتوهمانلل-ور!ررجلوكمازطامه

ستظلو،لهار"المعادا)يداوةلثورايد:تحركهو4تصنع

فىيكامنةالشخلفاوالتقدم،والفشلالنجاجاسب،ب

الاجتهماعى--ةالفوة،ورائهمنالمحركةالوروةطبيعة

..والفكريةوالاقتصاديةوالس-،سية

-ال!!

!ل!!يص:

لمح

سصكص

-وسيربالب0

الجزائرمن،رروعهكلفي،العربيئالوطنكانا1وا

الضورليماجلمن4معركتالدوامءإىخاضقد،بغدادحتى

ضدمعركتهعنيضجزألاكجزء،القوميئوالثقافة

كازتواذا..صورهمختلمففيوالارر!تعمارالامبريايى"

،الخهوصوجه-علىالثانيةالعاليةالحرببعدماسنوات

والوطنب-ناًلقوميينجازجامنص،دقةجهوداشهدتؤد

اربتقىلتحقيق-ال-حهـردلى،طعإرزهماصنولمحل-

فانمعركتت،..إيمالتعمجالفيبضاشعوببناوثقتعاونو

وزغسوشعوبصمودمعركةبطجيعته،وهي،الراهضة

ةفالثظاس!لحة3لشحذإصنأضوراءلىتفرض،رليطو

للقوىوحشدتعبفةاسلحةو!ي05وول-موالتوالعلم

الاولى.لدرجةباوو!الط

وتقدمي،وطنيعرريكت-،ر،الناصرليةانزرصكولا

هام!وازجطزات،تتطبيقفيثورتهـاأهدافجسدتقد

بااهبنايسالازجازاتهذهحجبم..-ميالتعلالميدانفي

الاصلاحصاحبؤقدذلكومع،لى،لارقامسنراهكما

عصرلميدانهفيوانعكسر،الثورةبدايةمنذهيالتعلب

فيو،والاهدافالمثلفي:سحادوطبقياجشه،عي،تيارات

!واو-عفي،وومداهالاصلاحايرو،دفيو،المسمبطرةالقيم

الصراعهذايزالولار"تغادتهاالصومنهالمخ!شلفةالط!قات

للجدلصورةفينفسهعنيورححمصرفينشطاؤويا

والقلقوالض!ة،التعلمبمص-،ئلحوليهدأ/لاالذي

فىعادةوالاليضاءالاباءعلىرشبطراناللذينالسديد/بئ

الاهشمامويشدان،منتهاهوفيدراسيعامكلب!اية

.الاوقاتاحرجفيحتىالؤوبهما

خاصةاهميةاكتسبتيمالتعلقضيةانوالواقع

لتحامهالا،سخاجهبوزيويو04هزبعدامميزوطابعا

ةدالجداص""الموومقتضياتلهزيمةاالى-لمب،ب-ولبالجدل

اوجهها،إعضفيالهزيمةهذهبدتوقد،العدوهـع

'.



الامبريا،يمللمعدوالساحىقالتفوقامامللتخافهزيمة

مىنلضرطابداكما،كنولوج!،والتالعلمفيلموا)صهيوني

-مال!لورر-،ئللملأكوامشال-شإفهوةع!ورشروهـالنصر

.م)تف!او

اًلشيلوجيم،اًلىككلووملالكلقضيةىنالتظرؤ!وبصر

واإهزيمةاؤبدىواءالحاررصمالع،ملال-حضفيهارأى

،ابالهحوءنتماهـ،رعسدرأيو!و-العدوعلىالنصر

إ-!ليماانشكؤكرذأكومع،الحق!ور:ةالاسإابيحجب

فير*ع،والص!تراتيجيهةتق-إة!!ف،ءةاة!ىالبومعا)مفي

لهالحراعحوهذاعلثموورن،واً)تفدمإخورةاياقضاصه-م

روجموعبينإدورصراعوهو.الثالثالعالمبلدانفي

لموء-"المخال!ديهةوالطبقات،جا؟بمن-4الوحتالطبقات

ألمختلفةالاجنض-بصنايضايقحكما،إيةياالامبروجبوب

ك!ةالاجضدخ،ء!ة،يةررال--صاوطنيةاالثورأتفي

قراطصةوالتنكواطبةورووال--رإدةالجدوالط-ور،تاليم!:ية

الثالث.العالمفيولي،ءاًصبحتاالتيالجددوالاغهنياء

قوىمضضلمة!بىنصادقسوارهواليهنشخاجوما

لجساراات،جاراداصتدعاى،الشقدم!"لوطون-ةار:ةأعراةالثور

نلوطاءحصبوعلى،ءربببللمىكلداخل،ليةياللامبوالمعادي

رالش!،د!حة،فةوالثقالفكرفي،ككل،هو(11ا)-ورل!مفيالعربي

51رنص،وهـو،الوروىهذهبينوو-دةا?قلق،ءاجلمن

هـللنصرالازروشرطما

العصري!ةالدودة

الاد.-،!!ؤجماو!جمما،ا-ءقياءجمادلها!هسنةاثورةاعكتاانء:ف

صفنجماد13!ت،لمةاءهبزادبئ5لمألهأرواالافطاعوللاسهكلمارهعادبة

الدو!-ةء!،ناخقدء-قىاالعصرب"أهواةااوا*ة"حاواةالمضمون

اتخلمفه.اوالافطاعيةلتابعةا

ا)ء،،!-صادىءرإقه)طلبو!و،ا)ضعايممطلبكانوؤد

اصرير-ةاالبور!وازيةمناقيداءالوطة-"اطبقاتاكليرهع،الش!-4

خما-قفيالاولىواداز"اعاكإمحمدحلمكان.اةلاحيناىحفيالثلممية

بررفيواداةاسا!.با،مطلبوظل.ارادهاك!،احدإتجةادولته

عنى!كذيكهـ،ن.يور.لهامراحلىكلفيقيالمصربةابورجوازيرا

زبالحىتم،الماةءياقرنامنا)ثازكبماالنصففبمنأ*رابباا،وريينا

صربال!ثسايقرنءطلعؤيؤلييهوءحمه!ا"لمص،ةىوؤ،دأ"اوفيا

ا)ايبرالبةص!اء!هصكأسنهنمنتلاهاو"،!اثورةالىاءضدادا

وصه-،!ء-ر.()اءوال،يكاأ،ءا)ضعلإم))حسبنطهيدعلىالواضحة

ص!تى،ا(طام!هذافيا)حاؤ،ولانزوعان!لتكقاما"امدكأاالطبفف

ليس!،كانه،،،وربوع"مرؤهـىفيبرولا/4رهدإمترؤط"نفسهكرومران

ات*لمب!اءجملبمنا!ريبنالةللاحبناصئ!قىاءلمىتردداًاكثرمطلب

المطلب،ا!تيإمههاالملأسض*هاراوراد/بئاير"اءساا+ورةااتطبقيكادة

والتعابم-ةدبم:اةربور-قىاوالافكارالتياراتهذهبعضراجع)1(

الاءبرة-س:كأائةافيالىربجمةا:لملأدافيالتربوياة*رااممها-

ببروت-ء،مئة"،فيبر!مالعرااههرا

بدوت-صإبهبجمبل-اعبا!المفبمالتبربيه!"ضقئز-

التخلفعلىوالقضاء،والناميةالإةهمةا،اممس)بئاالعولةحلموكان

كأ،ببروةهوحعنهمحبر،بدايتهمامنذيوليوثورةفيالبارزةالسهةهو

واكخلف،اهزيمةواافمفاعنلصرفيرأملاتوهو()ا)!ويةملسفه))

بةكخلفاهذا"نالاؤلاتوطريققيوة9ااسبابءنودحث

اهدافيبماورئ!ا..تحديداابهثرصورةيقدمؤ!والميتاقا"ا

وضوحا:اكثربصورةالحديثةالدولةاط،ءاي!المه

تصا--ءلابرلملأدهاانلفنتمصرشبابمنءتماؤئةاجيالاان))

عليها.تقهرولالاءمناهـة

ءهـىالوطةكبما!اررغهـ،فرأت(مصرشبابمن"صة،و:فىاص.-،لاان))

ء-نس!حبوراء.لاز!بن"،ر?!افبماالابطاللهـساو?ور،حفبقي!هغير

ن*حولءنروألاكبماالضمجبهالاتوضعتب-نجما،وا)هـهوضاانتك

كفاحههـا.خانوا

المدارسسلكؤيانتظمص،مرشبابمنمنصا!قىاجبالاان))

ي!بةإؤنروونالفبنيرجل!رهـنيزيدلاك!اضعلإمامنوالهـدفوال!اهعات

ألشهكطإخاصالابهلااكءولوالحهاوواز-ئهـاوروتالفائمكأللازظمة

،.وأساسا?لاوفمز،مو!جفورهـطمنلمخييرهالض"رورةوء!ه!ايدون

"كاتبفكا!وءملموظفسنتخريجمخايمهلعهامالءخل!!ان))

نايفوربماا)ةروعجه-علمحياككليممنلءـح!-انهناومن.اـثكو"-قىا

اة!لأرداالانصسانؤه!نهـووودو!ايكوناكيلور!،صه،درا!-ماد

.الحياةتشبلاهـ،دةعلىالقدرةمن

اهـوراهئاوءن،ا)ضورإكألللأرادةالح!هـ!يالسلاخهواماماان))

الم!لهفة"تو،أتهامحاىالعا!واراكزللجامعاتب!لاالذيالهظ!بم

به.!قومان

.الهورياكءسيرحقوا)هؤا-هـلاحاهؤا)طم))

ا-"فيلاص"عو!بماال!لأمىابىحتوهعاهـهالجا?اتمسئولبةان((

-.اختلفقياالشثبيةاسلطاتامسىثولياتعنلقللا

ءاصبهبمة،ابرابر،ليمىتالجما"تاتؤطناكءمورذا!و"ن((

.ةاحباطريقللشعبتس!نك!معفمضفدهـقىطلائعولكنها

اطرإ-فاهـكبالمحتلمغةا*لمماقروع*نار"مك!نعلمىقدرتناان))

التخلف.لت!ويضامامئ،الوحيد

لبدااناًسهخطاعت"لماذاً،أتخلةءاعلىارغمتالمتيالاممان))

الهةطةزهـوقبدابقينفطة!نغسهالضمن،المفدماعهاعاى"!نمهالان

الممدتف!بل.الىسبقو!االذبن!:!ابدأالضب

3،ء-:،قيص!ىا)ءنيالك!رىوالاجفء،ء-فيالاؤةص،دابئالمنضاكلان((

((.عم!هةحاولءن،ا،بهلااواجهتهاإءبوما

ليفكط،أ-ضاقابمصمطها4،30اله!ريىا)دولةبئاءاهدافهبمهذه

!؟ا)ظطبيوفيتمماذانرىان

الكهه!الابعادوالالأجمازات

فىلناحيلةلأوأ!ن،الاردامكأرةنعردار!كأللقارىءن!نذر

وهـ--!ما،أه!ئىهوةكطأ)رؤه:بئا)ء!ورةنتبعانف!لمف،.الالأمر

والطلاباإءلملأميذاعداد.رطؤر)"--نبءهولونصهأ.اوفاتفاص-اها

ذاتاتاسنوااص*رز،وؤ!.اكورة!"ةيخلالأكعا-مامراحلصمهعفي

ببئمادم،.فريجاد-توب،اةطوراسصجالنما.6سنءؤغتى.الدلالة

ذات!ك-5-ة)ىالاواخمسبااثطةاسنواتوههـج!66-6وه61س.6

.969لضئقىقىنهابحتيا!تطورثم،الخاصةالاهمبة
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56-5057-53،5455-5؟5-1حلاالمر

،1147،293،1980،058،14،87759،(19،(57ازيبتدالا

813ر2؟33(6ر843632ر75؟يداعدلاا

311ر973اً.ر!ه9117ره1012!9ر767)!(مازونأقاا

24ر85*ا؟ر.162هر1566؟ر861إة-جمماانوناقاا

63ر54(45ر05789ر4!ع3عر.61ءهـك!اا!ا

6(؟52165؟02510187ءاهـ،هدلممه

سؤدةاثر؟ا"،!لفانالملأص"*،ءا"ركزيزاء،1ا"قد.!راًتوصس-ب

)2(:كالايياسىالاو

ضلا"فيلادعدفمهل!نلاادمحد

معدلءامفيميعاميتءلمبم!امرحلة

%يادةاز565-661(3-5

لفننرةاًللملاص(لفلابا)(اورطلابرا)

1(ع3؟3118!3لابرةرراليااالى*لميم

16؟57!(3ا)طمالاعدادياءك!لمهح!

902127؟!العامالثسانوياأتهل-م

؟3؟91101امنر،ازوياثلامالتعلب

013(12،عاجا*ه-سكأااكلياتا

05132؟؟3491اجها-كأا

%22*اهءدلبا،راًصلصمىبم!ياصلا"-بئاعددزيأد!ذ)كوهـءش

ء(،!ا.عشراتئيإكطصيافي

الادش!اليا)ةهلميمؤي"ةءحابالا!أطورنسهفىقى6هادلااقىا-"وهـما

اًنتةد/--راىطوز-ولءل5الالزامسن!يهممنالىباإقب،*!الاص:،ري

)3(:ليةاؤظاكطوراتالرلى!ية

ص(بر،لاا"طالارطم)

بةز"ينسها!ن"فيدادد2لاطفالاعهـدلااإتوا

الاور-ن!ي!،ب%ا،دارد!فيسنفي

للبناتالايزام

3(6،7،،20510،(هـ53332-اه

0،93ع7،؟5،1751ص!5-55323(

3،6،3،!ه؟.31541!55-5632

،210،06،81؟،ع.؟6.35!-57

57-5843617،9921،906)8،5

،7؟؟0،62؟،58-9593681286

.هـ،23،651(،52(37ع954-.6

7،6(7،هـ616؟06600432،0-ا

7،967،55(78،173.!؟65-66

رءطةالىنعاءمارؤباكلا)ضاحهميا)ض!ورله"ماتابرزمنانثصكولا

باكء4ء!3كأكئ"او!و،ادر.قىاأحاءلمةاالظوىاعدادولي:رامجالةههـ-لمة

الثقاوفياجلمنو،/"ويرثفاؤة"برردبر،ءتباره،إيالاجمىها11،،ومص؟ؤءن

4اظميى-ساادشاكأابناءعن./تءزألاصز،1وانتاصةقيوةي!حبماحانا(ى

هـصنا)تظرو.مرؤء.والتهنواوصيةا!اه-كأاا)ـثورةعمرؤيا-"!"قىا

ا(رىتز!ابر"ازواوا)تهلميمالضربيةوزارةءاتاحكلىا"وصهضا)1(

الاحىهاء،لاته:ئة

المر؟زياًل!،از.؟انرةمبفوتحدياتهـا.م.عجفياله*،نذبادة)2(

.6691*:ةالملاحه"اء

الر،--لز-لمت!نمب"182ورمحر.رالإ.مج.عفيا)".ولنز؟دة)3(

.6691الاحىهاءالمركزي

1(أ68-6596-06666-ا51-5858-95

3ر55.،307،714،3911؟،،-1،01!26،؟86،.7،860،267(

77!-ه.5746أر202هره83؟2ر!(.24ر!2127

75276.ر802را!9ص14ر.(1252ار5(18اا.ره

791(5.ر67402،101ار4386ر775(5،3،

1(1ر1061(0را؟863ر76536ر63!27ر81

67-68!ضة-

7392!ر23ر؟183ره25بة77859،)

668-7تةلص

اء4-ههبئااشىةاإ-"ازز!أا!ءورةفيسبداليب-سطابهـايم!هكأالرأ-لا"خننلف

وفىاء*إ-نمافيطصط-التشءرح4"؟"قتاتيااةهتروا-ةالا"د/واوجه

وسضءود؟كلهااوة:ه"ةخطةعلجه؟،،حيكه!ا،اوراماقىاافيوىااعداد

ةابىر"ء-واك*علبط-ور:ا!ءبم3رالاخؤول؟ردقىان،ؤيىلبعداليه"

انتفالايعنيهـ،ن،وءقيوا"الازت،جاد،-ن3بايتىحط!4رومحا،لات

اة.سهواالثظ،ؤكأؤييرةا)كقلإا)ب:راءبس!ابىورص؟إزإفي"وراهيممن

اكءلميصياتولهعاافراهاتديواىهحاهذاانعىضدطودد.اضصليموا

قىا!لمهي4واالةضيةءلمةا(طالهوى"وؤيراجلمطلت،ؤاككبماوا)ء،ود

اًلمنبب-ن"تنىاىأاولهـراوراملأارتدا?نالستور،ت!ختلف

،الالمهضص،ر"علءركةااملاحتثءكبلاوبر،1هذا،كاناهلمهء-نوا

فلالمسةاروطىىالاقتءمادوبة،ءفنه!ببرواالاؤتصادياءعرررا،هاتاقيو

.56عدوانهزرمةلي!دخاه"ة

"ستو/،ت!خ!ماةطفياكمياا)تو-عطا.لجاهاتنتتبعانو،ءهمبما

توز/بماؤبراهـاتوفي،ا"لمثيا"!ريباز3ومراالثانويارةنيالتملي!م
اتظريرةل!ا!هـاوااكلهاتابهنلياولوااجامةكباالمستوىؤيااطلابا

خس،صروجهاهنياماكحلب.لملا"يذؤفيمبرادةازاباخهطققمد.وا)ءها.بئ

ارنفهستكما54-53امددا4ءيىكادطمااءفالس:!66-65في

؟اضطقى7،4مناتلاء-فا"!هوطىالىاةضياالتعليمقياالتلاء-فىن!بة

بر،نهطا-ىاووا.)((66-6عء،مباأنكأ3،16اى؟هـا-53ك!ام

هـ-فهخطط-فيادخلتاتكبمااالىهـيدةاء:يةا-،موالافء*اتالتخص

..وبراً"ج!،ادارسيا

)5(:اكبالتا4برالم!ءإكمامه،تإلمر!افبماارنمعظوروكان

اططلاباعدد

اميما-قىااًأكله،تؤ!ءاكظر/قىا*لهلمتا!يالممم!هوات

367،36722،17(هـ-53

758،170،34؟ع06-61

6،ع51؟9؟65-666،71

40،07ع67-68573،68

إجبناخرا

كأال!لبا*لب،تاالنطريةارممله،تاسنواتا

5193120182-ط!ء

67873163ا!-06

3؟35.176،.65-66

67-!8947،110269

!691الملا!ءماءزي23را1ا-"ازا-ح.ع.مىكاروكانزر،دة)(!

6701المركزياًل!ازس!لاحه"،ءاتالسنويالك!نابإه)
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اض!لب-مافيالكيةوالتطوراتالانرازاتصورةت!ةملوحنى

ا!تطيم:علىالانفاقوتطوردالميزافي،تنختم

،!!الاسسثقى!يىاضعلصمبقىااكد،،بئافياح!قا،جالاقويقدر

اىاا!فيةجنيه"ليون0،(6الاولىا)خمم!?قىالخطةفي.95-6

!-سببزيادةاخطةامنالخا،هـ4قىالستفيجنب4مايونا6،05ً

.(1)بالمئة6،،7نمهبىهايرفنقدااهذ

اوزارة)2(اءيزانبةنه-*قىالثرب-ةوزارةميزانيةالسنة

ادواقىا4ميؤافيالىوالتعليم

ب،لمئة(07،217،5.2،12؟52-53

ائةراا؟،57-580.0،05538

بالمئة143،31،،؟،95-060003

اً.6،؟65-66

)3(اخاصةا4دلااة41اجاءوراتامهزانيةولطور

اثويرةاائصبةااجامطتاء-زافيقىالسنة

!تواقىامهزانبةاىا

برالمئة51-52462829،3،72،1

ب،ائة57-58005،808،7،772

بالمئة2،ع95-06.00976،8،3

ائةرا003،079،1،651،،63-6

ال!:"يأا!توزيريع..؟"نالتمل!بهم!ةالخ!مة

؟لفيا*برةااههـف41اءهـكطاوتطدر!،ا)تطيمصورمؤياسر

طوروالأ.وال!+ودا)ضخلةطتراثضدتقا.زلالتياتالثاامالمابلدان

لان.،اسب،ررهـسفئوا4اطبقبواالاصةاعبكأدلالته)4ذانهفبمااكميما

كا.ت،اءمبككأاارآسمالبكأوااقد/مةاارجعيةااطتقاتواالاستمار

مسهويا.له.آ،فةف!!عليموا)با)ثقافةالتنت،روجهفيلم!ودالصيل3تقيم

بءضفيانتانبقيلميةالطالحرببعدتحققتاتياالمحدودةوالمكاسب

نمطءريروبصراعوبضةوطالانهزتقانتزعتاة،رءةاالبلدان

ةالوطنب-حرءننهامنوكجؤء،والوطنبقياثعبيةا:قاتالمطجانب

اإوفى--ةالى:لمدانفيتحققالذيالماموسراتظدمااما.4التجريرإ

ثورإ-قىاخرىطبقاتيدعلى.زءفقفقد،اثا)تاامالعافيالضية

هامسهببرولأمين،اء:لدانهذهفياكورةمست!ق!لو!ن.وتقدمية

ال!ء،ةرمقبر؟ةرهن،اضادةااثورةواالامبر؟ليةمواجهةفيوتقد"،1

ا!م!!يراوحصول،ؤ-،،وا)ن!لميميةوالنتقافيكأيةاسياسواالاسضادية

اًادواقىبناءفيااءاسمادورهاعناًلمعبراعادلانصي!بطعلىاثعببةا

ا"قد"ب.واالثوريالمضمونذاتالعمرية

فياوا!؟طيمفيالكمحركةنتارءانابدايك!بفلاهناومن

لر،ا:لمداناهذهفيء،دةالاعلامابرهزة.هةلكما،اخر!يداناي

ذاك.بةنوز.ر*،-ا،هاتوافيالخال!4ل!فهالطبقيالمضهونفحصيتعين

ابلدان،امنرلمدايفيكثورثقيااحركةالثطورالحتميقياعمياراهو

يوضعانبر!فلا،حفبقبةوتورةتطبجواداةالتهلميميصبعوجهى

---ودالجماتصديءاىوالقادرة،!لمحةالمه?)!بةطبقاتير!في

و)ه؟أ!--ؤ،علهماغاا!يموؤراطهفىاحقيقياالمضمونوهو،والتخلف

اقديره--4اارربره/ءبئاطبقاتانسعىاةبااثداراتاولكل،ا)!رص

.!ك!أمضهونءلمنءتفريغهاالىوالجديدة

ابح--وثاوحتى،والاحصاءاتاجياناتاان.عيالطهوالاءر

-اىالاو-ةالخم-الخطةودقيبمب3الاشتراالتحولسهثوات-1

.صبريعلي

ابببرثسمديد..لألبف.م.عجفجم!ابعلمبماونظاملاريخ-2

.ارمزياال!!از-.م.عجفيالسكانز!ادة.وزملاله

امالىايىما!تهوزارة-.ع.مج!-نة12قيالعاليالتعليم-3

الخدهىةجاهواالطبقيوالتوزيعاؤإظ!رهـرزاتخادعاككبماادر!قى13الا

واردارشصللسادعةتخطرولابل،"ءلحومة.ز،ونتكاد،التعلهمية

":بىعاقياالمؤشراتبعضالىفسنلبذلكو*ع.بالعلىث-ناصوالب

.ادلالاتابهضونهطيالاتراهعن

ا-كازاعلىبالفنوالطهيماالدراس--"ا)ثءهاداتبئوزيعونبدأ

لديضمااخروهو0691بءخدادالواردةءماءاتالاص4عيى-بل!ا

.وا،زراعالمنقن!ورناحي!ةمنالاولءلى،اتأناهذاؤئج

0691لعدادقيلأوالنوعالمتعلمميةالحالةحسصبالكانزوزيرع

فأكثر(سةواتا.اللافراد

)(((بالالف)

جملةاناثذكوراثط-مهبئااحاولا

905975312588!أاهـجمط

982،131فقطيقرأ

3293ا9832480ًيكةبويقرأ

23.سا؟.002اتوسطامنأؤلكلؤهل

المتوسهـفوق"ؤهل

4ء1772الجامعيةادرجةامنواقل

الاواىاجامعيةا4الدربر

013عا151يعاداهامااو

101!ممتازدبكوم

0025مناقل2مابرستبو

-3دكتلراه

!627713ءبنغير

8598680953018قىجمل!

هذاعلىله:واتعسزمض"بوبعد،ا-ومااءمورةاانثهكولا

ووصولى،62سهضةاجمافيةاتقر.لربعدخاصلة،كثيرانخإلمفالاح!ع!اء

فئىصاتوالى،اجمالافا7الىياتضوالمساعلىوفيا؟ءيىمميةااخد"قيا

والمدي!نة.قىامرإافياعدء-نابهضابناءالىحتى،ناوأحب،!قيبرة

اخى-فىاوحتى،دلاا*4اوفيءتهيف!دلاالاحهء،ءفهف!ا،ذاكو(مع

ا:داب"اونقطة،الماة"بامنورثئاهاالتيوالتركةالارضه-بئانهعلى

احاضر.احركةقه،سرفي

ء-ءوياتفيالتوزإعلهذاا)طبقيئالدلالة.حديدعب*ء4ولا

اًو؟.الامبونهمابنا?نتحدبربيصعبلاكما،أهيلاتواائ!تعاهـلم

لوهـلاتاحملةاو؟وا)كتابةبالقراءةالالمامحدودعنديظفونالذين

اطهقط-،تواوالفلاصينالعمالابناءونصيب،فوقها"ااواجامعيةا

كله.هذاءنالشعبية

وإررههلالاعدادورتوىعلىالاحص،ئيةهـ!هدلالةانأحقبقةاو

اربرفافي،اكتجةاماءلمةااقوىامنا:قىاورااالهكثرةاوالفنيالعلمي

الاءدادهـزرابرءبئمقارنةوأي،الاخطرالامرهويرلمكونؤ!،والمدبرثة

ادظدءقى،البلدانفينطواالعاءلمةالطبقاتفي)ومثلمهومسهإواه

ولقض*ءلآ،للاز؟،جكل"انسهبرازعنيهوما،ا)ترلمةط!وةءدىءن.،كأ-ف

ا:ك--دا!افيانئورةؤضء"بعيئ!،وهي،الانتاص.بئالقوى،طوير

اءخلمة.ا

ا-ضلفة،الهورء-و/1ةهـ/لواورأههالت!هيىمحركةمتابغةفانوالان

ايصرىاا!نار-ناقارزقيوا،والمد،تقىاريفافياتاريخااهذابحد

ن.عالحقهقةف!)ضاإكأءفوالفقيرةالغنهقىوالمحافطات،والص!غبرى

هـ-نالكبيرةاكتلةاالىوءوا!اومدى،ا؟ةلمبهبقىاا)خدمةا-إحاه

ء-صلومدى،الههصرةاهثلتواوالفلاصءبئمالالكل"نالمنتحا)تتءلب

ا!ذياالى-توىفياءامواالمهرفةمنالعاملالشعب)كتاقىتحقق

وةه--وعبورواكصكهوكوص-بئالعلهيةا!ورةاانجازبدونهبسضحبل

اتخلف.ا

؟601للجببا)سهويالاحصاء-،

!ء



)1(ام!كانامنالىءطلم*لابالابرتدا؟كإالتلا"فيلهددمقارناح!.،ء

اهـلااة(اذاتا(حاؤظ!ليعضصةرنا)1ا!!نامةبااحاؤظات

36-6291عامالاطفالعدد

6(6-3منضومب)تلملأمي!ذاعدد621-م-نءنالمزاتفكلالمحاا

الملىز"-نعددطالفكلا-كانااءطمنااكللقابلا

1(86؟،16(0،"661اقاهـرةا

31،882015(،1733ش"الا!كندر

125!6،!2.21،؟17ططا

478؟،(01803،76اشيخاكفر

9610،996،85301يئقازازا

98ع17،382،6!أ9المفا

!553،ع9513،88اسيوط

97؟016073،6،5سو!،ج

96؟1559،65،52قف،

:وفوص،اكثراةروقاهذهكانتالض*لمهميا-ل!ا"ابهضافاذا

احافظاتباواؤواعهالتهليمبمراءلاءللأءجذازوز،بم

)2(؟6-63اسكانامنافاللألاخلا"هـفاعدد

لنىايزولثاام1،1انوياثاالعاماديالاعدا

72115،5لقاهرةا

011،5-12ية"كأدرالا!

0128،1دمنهور

5،31؟ا؟كلطا

ا،؟92لمضيخاك!بر

1،2؟ا"جمطقازازا

515179،2الجيزة

821،2الفيوم

01،37،2سويفبش

ا!،82-المنيا

0132،2طسهوا

726،1جهاسو

710،1قنا

737،3ناسوا

4150،3لعاماو-!تاا

واوالمدإ"ا)قريةبينفروقمجردا-تالارقامهـثهودلالة

التقل-بىإة،الاحص"،ءاتتصورما43والريرفياحضرإةاالمحافظاتدن

اقاه---رةاهيم:"انثمكفلا.الاساسفيطبق!بةدلااكأهيبرل

خاص-ة،ا!؟مليميلأا)خدمةمندالاسىفيصهبو!وزهما.كةدريةوالاله

الفنبة،اري!4واالحضريةالمحاؤظاتبيناتناسعةوالفروق،اعلاها

بكلفالفا!..بالتعاهـملئتفعة1اطبقاتاحقهقةءنيكفف،افقيرةوا

كببرهـ---ا،سالاسفياربورجوازإةاثلماءهمالمدينةفيامرصىا

الانفس،بسق/ق!،طرفتقوابنلؤهااوراملةااطبقةااما.وصهفرها

ر-كبسحدالىووم!كمازا!تؤللالملاحيناءنالساحقةا)كتلقىاما

.ال!قمهـضومة

اضيق-ةاافمةوا،التعلبمبماهرماتركيباحقيقةاهذهويؤكد

اك*لميم،فيئدةا-طاالاوضاعظلففيا.اقاءدةاالىاقهاسباجدا

قويقىحواجزووبرود،الارتدائيالتهلهبممستوىثييدالث!!ل؟!هوروا

يتهتروالتي،الصسهبرةالامضحاناتفيتته"،الضملب!مراحلدجن

ابىاه!--فيؤصبةاخهاالدروسطريرقعنالاوالتفو!ق!هاا:جاحا

ءشنؤ؟؟ة-تىالضعليموءواصلةاحواجزاهذهاجتب،زفان،ا-فاضكاا

يى!8والتاتربريةاوزارةج.ع.م6591احصائي!وبحوثدراسات-ا-

السابرفالمرجع-2

هـا)ة،دريناًبت،ءلغبرالقللفيالا"مهزرراربمونإبماد،الرفيمة

دالأخص.اجديدةاا!قاتاوابه،ءالبورجواز،بئ

ؤ!ا4برءقومالذيادورواالخاصملتطببلاكأهالاالهءورةوززيد

لمبدأء-،رخاازة!اكامط،ء،تهرمة!فيكونهعنيرءرجلاو!و،اكما-بم

لميىا.ولكر41وتعمءفااطبقيايزلاضمااوتادذ،الفرصو"كما!ؤالمرانبقى

؟لملأتقى/تءمل"سؤ-يبمصسوفتاولاصاالتها--ماناواوءوا

مس!،ئبلآلفصوفتحطريقعنالاثفياكي،الا"حاد4بإقومئوع:انواع

يرساهم،صورامفيدنوعوهـوز!هـ،اجرءقابلفيبالمدارسءلمحقة

ا!ئاتاا!:،ءالاءلمبفيء:4و،بر-ةفيد،الت!لميمقرصتوسيعفي

اطيبةاالمخدمةنهوذجوهو،المدنفياءهالواالصمفيرةاكوسطة

اؤرص--؟"يحوهي،وتطويرنحمصبنالىتحشاجانت3واناميدةوا

السائدوالوضعاهـواقىااءكانبتعنهاتهمرقدا)فئىحب!4للطبقات

فنعليم.اةكطا

ارخبصة،النرجارةامنضربهـو،الت!هلةم!هذامنثانونوع

رديء.وعوهو،الاغلبفيالسابقةافئاتاابئاءءنعادةضهحاياه

هـى4يقوملانه،مجمهروضرره،تافهءائده،ات!لءما*نومحص

التقدماوالنجاحق!بةحهفرءعارنجيحلا،اطلابواالمهلمينا!ضغلال

مالالكلواحه،ناا)ءمغرةالبورجوا؟يرةامئاتاولكن،ا)ضعليمفي

الأتهلهما.فر!ىابهائهموجهؤكب"ضبقانبعداليهالاكجاءالىتض*طر

عل-ىص،رخط:فيقط(عوهو،احطرهافهـوا)ثالتا:وعااما

اقحواالىب!ضهافيامروؤ،تاتصلالتبم،اللغاتمدارسرأ!.4

المهلممينإإ.نقابةا!زسفيئبعوكلاهما،اقيوميةاوالمدارس،جنيه1..

والمدارسفكنورإ--!كلياتوريثهالحقيقةفيهياللفلتومدارس

لأرفعالنديمةالطبقاتابناءتعدكانجتالضااةالملةالمميزةالاجنب!ة

ايىطرةالجديدةاطبقاتاالحقيقةفيعليهااستولتوقد،ا(ضاصب

يتيح،الهديمالفرضنفسيؤديمترف"ميزتعلإمالىوحولتها

.ىعادةالدواقىمدارسعنهاتقصرقرصالابنائها

بمصروو--اتالخاصالتمليمبمدارسالالضحاقتسسبوتطور

"ص!كءنإكثءة!الستصضاتفيخاصةاثانو/بئواالاعداديرةر،ارحتىن

اطبقياللاءضي!ازكوسءلمةلضعلبمباوصفيرهاكبيرهاالبوربروازيةةئات

التعل!!ب،ذواعخاصةال!ولؤرصىلتضيقمحاولاتايءنوذءرها

لمحىءمل!ةوبر!ةاضهليما4توجهمحاولاتورفضهااراؤكمااا)نظرقي

نسبةوارتفاع.اتقارنطرةاليهتنكلرزالتلااذيااعنيمااالتمعليم

للنقابة،ال"ادهقىالمميزةا)قوميةوالمعاهداللخاتبرمدارسالااتحاق

اطبف"اازدهـ-ار"صيتم-.ىاستجمئاتاؤيا)خصوصوبر4و؟إى

السل!ءمراكزتولتالتيوالت!وؤراطاهـ:يصناوفئاتالجديدة

الفرص،افض-للاد:،ئهـاتضهنانوأرادتاورامااقطلعافي4والنوجه

تعليم.وأجود

لرحلةباالمقيديرنجملةالىبممروفاتلخاصادالتعليمالمنيديئنسبة

)3)للمقيدينإبئالمئوا&سةالمئويةا)نبة

لعانويالتهلهيسمبااديالاعدملتعلبباللمق!هـيناسية)د!السنةا

بمصروفاتاخاصابمصروؤاتاخاصا

والمعة5،1بالثة6،؟57-ع6

رالمئة؟6،بالمئة2،/57587

بالمعمة،16بالمعة58-953،12

بالمئة؟،7بر،لمئة،95-06116

اثةبا01،؟-بالمئة06-160،12

بالمعة8،9بالمئة؟16-269،1

د،لمئةا5،0ًبالمة26-636،32

بالمئة9،21بالمئة؟62،5؟-63
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ؤكط،آجاهـلمز!اوااتهليوجةامةاثالنوزيعالعاورقىا)صورةان

ب---نوارقاةا.ل!ر.ءباكاالبص.ت،واع"4واالنة،اولمء-صصوير،تءل

الارر!،عالىولا،والمديرضةاورتيرقىاببنالموارفقازروربركطولا،اط:في،تا

اتمتطلإ-ور"توىاىاأنضعفااءفلافيال!ماءلالش"عببشقا!ة

اةورةا،ءقبقنترطوهـو6اخلافةاط!!ا.ر4واطلاق6ارحد.ءتالازشاج

ا)ة--روق"*ر/مصبرءدمالهكسعلىالات!جاه.اًلاتتاصءةا)ـقوىفي

يرقيارءورجوازلابرضاء*ا-مالىةيرقطرءنا)ط*قيييزاءهـااوتأي!،الطبقهقى

اطبنر2اهـءرووااهـات*:وفبرواا)ءتجبنءناجديردةا!ثاإاوبالأخهر

.)جددا*،ءوالاعض

التعلبه!فيامرا!ا

صجزايحهلو،بهدألاا!راع"حلاارداداًؤ،،اءصاهماكاناك!د

!جىر"خذأم!*،دهـكبماواوالاص("ه،عياوط:يااصراعافي.))قلإللهبس

لص!!نمةادفىةوط-سيدهؤي!-لاحا"ركرواةهـارادل!.يركأا!رالةورةا

ملل،والهلاح!هنا)5مناساحقةاا)كتلة-عنا(!رفةوحجب،!طانهقىالبر

ابوربروازيهقىاا"!،مينوالمتابالأفقءحعودشإة-نالموظ"ندثقىوخاق

داةأ!و،اسشههـراض!،وبه،فيل!لملاحاءضهصءلمتفقدبربئاثوراإقىامرا

51-خبرةاالبورص!ازيرةاهـ4اوتطلعت،اكور،بئافه")":بئااحرءةاقيادتها

ا-سكأوسب!،اءبئارأررءماواوالافطاعالاسنهـمىاوحلأمظلفيبالذات

--ق؟ريرعنالملأ"تء،زو،الاجص!اءيا)-!لمفي"ء.هودوسبلمةغيرها

وءن.ا)فيوةواالواالارضوله"هل"زهـزح!ث،والاوراقا)تنهادات

صلمقفيالاررم!نعهـارهدف،كلتعارهضانهدؤ،نيقةالحظفياضقىاهنا

آوسعاوراقوهي،النتسهاداتصملةمناهابرهـ"واةالمميزالموظةءنفعة

وهـن،ناحبةمنهذا،اواسمةااًثمببرما!روبرينبرءنجهمالهوة

ت!نلمالتيالبورجوازيةمنواورصةورات!!فالا!رىاها!ةا

هذه!.وىوالجاهاءملاعلىوللحصولالملاقىيازاخرىو!بطةترى

فبهة،احقيقهقىاالقم!هقىحمصمابعلىذاككل..واكهـ!اداتالاوراق

اؤ!لاتا)نت"اداتواقي!،ةي!،ؤوراث،فيت!هقتلي!ذا.اثجاالعهل

.ا-رندةاجازباىاتفاالطبتصضبفووربلمةباكأبارها

،امراعاءممرحااض*لمبماظلؤقيثالمتخاةةالفجممةهؤهوبرغم

كان..والاؤطاع.تحهارالا!سلطةضداو!نايدؤ!ؤوياو!هـ/للاحا،

علمىالاست!ماريرهيقحهثامرء!ازوسصب!دازمااوطنيبناهدف

ةالقو،ءاللةةءولاقةوزأكب،البلبركلضهواذاعونتنره،الت!لميم-

..الاسضمهاريمةوا(ضاهحالانجلبزيةقى8ا)إطفه،نة،دالقومةا:إهحوا

ف-ىا)سعب،سهةجريدةصفحاتءلمىح!هعينطهءقالاتزالتولا

"مر((ؤك!اثفي،ؤةامهةقيل))ة،به3و،مثيريرنوغ!ره،تا!عثريضها

ممر.هنالم!ضدا!كري،ااآعلبهياا!كفاحا،غتارفيءنسؤةضعحات

برب-نورماقرةكاؤتاثلا.فيخباتواالعث!رإخهاتفيالمعركةوا*!

ا)اف!ة؟آفهيقهاوالفايمنتذر"حورها،اوطضههـنواالالصصت!صمار

؟..ض!ماربر"الا!قي9اثقاااماوط-ةاالثؤ،ؤكأ؟جهالهربامالانجليز،لأ

وبروز،ا!صيااءساعاواحنندام،الثافيةا!ايىقىااحرباليمداما

امئعبية،ااءماهبرادورظمظو،أمريةااثورةا!ب!الطءلمةاطيقةاثور

،الاجن!كأ،ا!ل!لمةايةالرجةالطبقاتمهلموء"2"ضداًداًالاصرالجانبطو"ن

امت!مايرزان"لياراناستفطبفهد،اجماهيريهااحركة1الم!(دإبئا!ه"ن!ة

إقى،الثورإقىا!راوط:هبئايركأاجمورجوازات:ءةاحدهـه،:ا?لمبماؤيا

اعووؤط،اث-ء،رهفي!ءجنطهوجحمهده،إ)ش!ب!ةالطبظاتكلو!ها

التهلمهمابروابوؤتح،اكانوياابعا.بمابمجانيةا"طجبقافيووهن!كه

..اطبقاتااحوطالمهامناحديردا!هـه!اةقيهدؤ!وكان..ل!مه.إرعاى

وت،ءوالتحررالالتقيلالتريداات،!إا4اوط:اال!ورجوازيةهدففهو

ابوربروازإةامنالةثاتنلكهدلىانهكها،اولىاواؤةءماد!ادولن!ا

غيرهازرىولا،ثهنبئيداتاشلاا!ىتسعىاتزالاالىتيارور-ضيرة

لل!ماتاصيلهدفءـووكذلك،الاجصماعيالاعتبلرعلىللحصول

الا?ةروطأةتحساصيوااوورةقىوااةورااىاالمتهط!هقىالمضة!قىالعاءلمة

اودء--!-!اتر،لتاثهلرااهـفصولا)تهت!ت،وءن..ا!،لوا

.أءهإوو"را

ؤسى)ثوريا،ء"صنار)"ءاربء4لمتزظشء"،غ!"دالاخراة!،راا"،

الاء"لملأ?ةورهاهماتهاهـله،3الهشر/نج!بماتو!ي91زورةا.،ن-ما-طا

وطر!-!4و!لإ-فاؤ"التربويالةنء-هـانفبىاهتوةالإلمكوكبالى*قيهـءة

ىبإبرااهس،اكن.)قيانشااورمماعيمابر"ونهفي،-كا/خةافياوشس.،زله

الف-ى،امريبناوا'وظفيناخقةجنامن1،ئةا.لاكا)ىتهكب!،كان

ةة!-اول!وازفلقت،اووطتجةالسه،لى-"اءرمتاق-،رءناذ،ز)ت

ادواءاكلعلاجلؤ*،1اناا?بتارنريوتجارب"،،الثرليوبربئوء4،رورنانهلا

وانحص!ارهررصياهـناالمعتركن4ور*ده4اعزاآراضيمااهذا-.ا!،رواف

الا"ريكىاجديدااوافداارص،رهخطفالنررويفنهاطارداصل

هـ-لو!ل،ا'ننءقىالحرببعد**وبالنتاىابهاقدمافنيرمهادئه

يويبرؤزدفل-ءةكأوسطوة،ا!نهدمةاهـكأنجوالى"وتط*جة،تهو.را؟4،تظرل!-ء

رقوةوقنهف!رهارزء!.ا)ضربويايىهـانفيا-راًجما"يةارالذات

!--كأا:راجه،تيمكأاضظ،ريات2ابا)كاولوتنضى،اجديدااوا!تا4،تا

الاسهدالىباض!ااوااوعيااوالاهتمامءنابحهبى-،ارهةواا!ةلصمة

زواةا)تهـ،ر!فامونهظومن.اوطنيئاا"،رةاوءتط!لهات،قىا*وكلكأا

و"درستههووسض،زلببنالمن!ا)ءربر!يهبئا:*:وقراً!واا)مئىءن

النىاسراياوأصزابامهيلةاارجكليةااظنفاتابردؤيله"هلةؤريسعة

ا-هـ-ا"!،ء!ابانوا!رهسهء-اتالارب!ء:-،تؤيمقدورهاؤيير*نام!

ؤ-صوصدتازرلكوءبصراحةاء!يىميةاآراء9!عنتهجمراناوطنيا

ؤبلاك!هءا:!لهنعارالمنت03س!لةءطهـ4اؤءا!اتهوامبانياؤإص"ةة

ا-مهالهةابهـلاجدبربةاوالتحإربإ"انربواوالوساللاطرقوا،الكه

إوطني!احسعبناطها،قابلالقطبهواليمبتيالببارهذاواءمبح..

ؤكااكيفااماكما:فيبمن!،،الم!ركةوتلخهمت،والش!عبياو؟لىتف!"كب

الهصةوةاماش*!ب،االنتا-مهل:ت!كطصقيءبئن!،فيوكانت..اضعايما
الملأمتب،زات.ء*و/"!اداةام،وقراووةدير/5اداة!و،هل..1،ةالى!ا

؟قبةلل!ا

وقد.يروإ-وثورةقا"،تث!ءاا)ةا-م!ؤبالمعوكةوجههذان13

5291،دص!سهنمههرقئ-وا)تءا-مارةربجبةوزارةاقي،نياهلال!.ماع"ولى

زويى"واعل،5491س:"،نجايررحتىبر!اوظل،،وربنتاضورةابص

الملاسهضهمار4ديرالمطوا!وطنيةالثورةاهداؤ!فبرغ!:سبب"نلاكثركان

حواضوؤ*راًبواوبرءةابربىتملك:كنلمان!،الا،يرقيالبداءضذالافطاعو

قادر،-،.بءضير-ودكاندل،مم!ةةطءةابرتهاعءةنظرةولا،ام!ا!ما

واًكلةب--قاة*را"-وانؤيخا!مةقويةدمهضهبئفكرإقىاتجاهات

يرلمتق!حماءما،الش!ببكألسه،هيوا!حركةلىاًلضظرافيو،الاجتىاعي

الب!هء:صيالفكلهذاعنالمعبرتناررزمنولعل،اقبانياواتجاهات

،به!فبماوزارة4اهذه"ولىاسداحسنينلد)ن2اكمالوالمحافض

ء،-هداىااؤةلملاعهلح!ناجاوزارةاداصلطءهـ-قاهارفيهزرا.ئاوخا*ء

كانتم،اقىدرةددايةؤىا(ث"،ملوالاؤنء"اد.لةاء.عوب،تالهلو.ببو3

ى!ا*ةال--رااافءبهكأاوس!،!خه!-بئ!4هاتانجليتحهللامما

الن!يى!فياءو!.عامناحداها/4واؤهاذياقينااافكاروكانت،اتع"ما

!الا.قربا

ف-ىؤورانترعص"ىالوزارةيضولىالقبافيا!هاء-لىيكدام

ا"حاللأوشانهناقواوضعفيياو،حصهـبئطهسء،سكأثارآل3اقيازالةمحاو

)1(:فام!ففنهكلجىدتاتياا:ظموا

الالزاميةالابهدائه"ادرسةااقبانياوحد5391سض"ؤانونفي

،التعا+م.دير.وقراًطيةهروطمنضروريشرطو!ند،الاطة،لابميع

86ال!دداكاتباءجالة-اثورةاواالتعلهمءنمقالنلراجع-ا

6691صقىف!بونو

لم!



الشطواتد*هلانن5لاوبه،اورقاءاىاحؤ-قةافيوصد!او)"نه

الابرتهـائبكأا!رررءتهـنا"و!-ف-لهافيحص"ء.نطهارءفى!؟ؤ!كال!ا)ضي

"قت-وحقهاتوءبهاهلا!وهفازوق،"عن!و!،بر،،اقتك!هط،ا?"الايزو

زلملاث،(لىاتهـلمبمامرا-لفهمفقد:اضهيىمياا:هللمماؤ/ظاص-ةا،-دو

السئى--ةصءتطللحميع4المدرورووصد،وثا.ويئواعداديةكأابتدائه

اًا!سيرالق!ولامضحانزظامادبز!عاهـابء:فياب!!ش،-!الصةالاليارا،مظا

ا-؟ا.منالالزاملى-ئؤكبالا"كأابرظءاصبحوبذاك،اد،ةالاءلىرحاة40ا

اميئازالالدرسهلأاحة-قيةهافيههبماوالارتداببة:"!رتهـنبننقيوزعو

الاعدادير--ةوالاخرى،ورقةولاحشرط،ل!هياءلااىاوتنت!القديمظ

اًلاولى.رلمقةللمضإههاقديملأاالابتافيةالم!ررر-ة!قنقءفيؤ!وهي

المهلبةالحياةلق!بانياابلغةآمدهـمالار:اعمنارر،حقةالاغاببةتضءم

بمواصلةي!معلاآماماهدود"مصطويفقاكض،!و،و"ص،نعاورقيولافي

،ايف،ليلمغتهالممتمازةالمقلةوالاصوى،ارؤى"وحا"ا!،!!ةا!راورا

ناالامروءقيقة.اراًقببةااءمالت!لاانواعاىااوا!"!ااهلر.لمقاو!بالأ

ا)حب،ةمدىد،لمهل!معلمىحكمازينااذلاجبنواالممهاللابشاءالاولى

،الممتازةقياتا!لإالارتاءوالاخرىا!را!"ةاءوا!")كأفبىح!ادزكادولط

الضهجيج4"ثيرارجمهالأالمدرسهذهراحتورء،!ور،،يرراربرو.المصذوة

وز،دت،الم!توحابابا4سياسهنتهجةا%محاهمافيادزر!ورادي!ءصول

افكاءااور-اراتوقدءنط،الاذكهاء"نلل!لةوءوا?لت"-عاتغلاب!قط

اب:---،ءحرلم،ن!كلوىقالتطببؤىير*:جمعهذا/ءن!لم،ل!وروصت

4،مملصناا"ليكت!لاوقوؤطوا،اراًقياالصةاجمورصءن،ا)!،ءلاتةصكلب

02ا.لض،والاصيماءياثمقافيواا)جكرهطا)مهصلممدرجاتاواىء:د

الىالجديدةالةوابنوادتاضطصيقاؤكبماوفعالفكرهذا

وبر،لاخهط،وانواعهالتمليممراحلكلؤكباوتصنيق،واهتح"مالهط

دوؤ.الاءداديةدالمرحلةآبدااضهصوا،ارفيمةاومراحلهسهتوياته

الاازامارحلهتونمةتمكونانوالمفروض،بإلذاتالمرحلةهذهاصبحت

ابوابهاءلمىامسهبىةااقصولاواءضحاناتهياصمحت،81،وا"ندادا

ا)غفبرةاجماههرا!ؤق/وقفا!هطاالم!،س"و((،الامانءصلمم،مبمثار"

اصء----حؤقيدالمئالىسه+-لوعلى.اواؤ-بئاالش*ل-مازواع?وهط

فتكاصضهأا،ل!بث3(8هـ،547!؟//5)3،دة)ءداركأاد!الاعرردماارالمدلي

اه-ذا،أ1(7،293،1تفمااعلمذفعسفيالاقىداءي!يات!ا-ماورلاءلىة

ر،لمقارفقىؤلممبذا376،346الىب،لاعدادكطهبهـا)عدد54!55وؤي

حاص:ع/556وؤىإههثاإهـ،1!80،08وهههالارتدائيفيالي،لقاعدفى

ا"و!وظصبنا0861،(2،9بلابر.هـائيكانرءضما،47.328بالاعدادي

اص!اجم،االيواهطعلىاؤهبهحتالننياطءقهبئاا(صة،ةهذهنوع+قيعنيركأ-ف

!تاؤول:ءبئءاى؟ر،+تاتهاااة*ا"ههـبئاان!مةاة-قءد؟طعن،*ءهـف3،،

والمت!خصصبنوالمثقةبناعامههـنواالفنيينتعدالتياقيمةاهذه،لنطاما

يملكولا،غالبةاميظمنيرثكو،متخلفبادفيهذا،نوع،لمن

اخلاء!اجلامنيكاقحيزاللاتابعوانهءاد،نانصئةء"ناعة"ناكثر

بمبصداالاخذاةطببقا!ياهذا،5:ب!كان.الا!نه!إر،كأاسهطرةامن

!إاًاجا"حاتبدلال*خا"-بفنع!يروممر3

خاضهـ،اضباالمجببدةوالممهـكة،ا)دب!ى56لهء:كأاصداثولكن

هـ-ثهءثللض*ض-حجاءت،اها"اقىاصم،هبهببرهو؟لت!دإد،انش"مهطا

ىؤهلأالرجمل-*ء،!-ةاهذهتصمداهطالمتصننحيلمنكان.اسباساتا

اصالبماوءهمر،ا"ورهاعاكماسبطرت!البلاد4فصتستردازريااوقتا

،ونامومتفدمءسهخفلوفى!-حااؤتص،د2اسالىوترور.ي،الاجفجة

اقو"-قى.ااًا"وواتاستغلالؤبلاشرررءعو"تطهك

اقيوانبنامنهاءقىجوانبعلىقضمي56لمت!اك"راءقابفةجمما

21-6سنمنالاطة-،للصمصعالار"تائيةالمدرسهلأوحدت:القيبانبة

اصارخة.اا!عورةباالتطيمفبى،اض(ئبةواالازدواجية"ظاهـرعلى!قضي

وآتكسه،المجمداكءايميالنطامةيصد،ب"نتدلطاحص،ةاو/دأت

لاعدادبرديدمناءانوياال"خايم"!تح:وال!ءلهوداقبودامنالعدبربى

فىاءهلاوبردأ،وط!ا!صا،مةواننش"ثت،اءا"اتاوفشمحت،31:ر

.57؟اور":ةاأ*و؟رؤجم!الهمايرةيى،"،،3

،صدور،الاولاخمس!اا)-":واتوءنئروعالنهنمبقيصططليدءومع

او!ىاالاؤص"هادفياء؟ر،قق،فيوالاندفاع،ا!91اكمبمؤوازين

ا)ضعلإم،فيوم:ءرةبرهـيردةط!رةصدثت،ةقدمة4ااوطةررةاناعةوالمه

اض--ياااًتا)ملةكأالمجان!اك!لميمءقيلفيلهـاالن،فىسور،كالى!الاقوكان

بدة.-"أبفااةترةاهذهواؤيرؤكط.ا)ء،ثسا)ضورة!ءؤتياعكت

هطفترز-نعاىادراسةاؤ"مررت،الاازام"،مىبماتجاه!يبر-ارة

التدريس.وهي!ئاتضيةالابفبىا)3.جز،نتإكلغلىلض!غلهطاالادتهـائ!

.اصإطالم!برههبمفياطلاهطاوءددالون!لمه!"جمزازءةاردامف!زنطأ"ا3

،اتغواتامدفىهفيولطؤوهاأقيالا!ثاءكل!دفيالاهفاموءرا-ءكأ

وانت!،جاتما-مافيالهـاءقىالانجازاتب*همألوتصقاالارتباكلءن.لكمش.ف

هـخطىفيوالمضءكب،وهلء"5!:اءةفىبرطاء،وتودء-فىوط!عيةور"بأورىقى

؟:،-،.اواالا!"!اد:،ءبرو،!صقىا!ةا

اكتمسحه*،رعهضهأملءمبانهل،"،.دخلظطاـمجانيالمش6،ق"لياورا*نو

والتهدوؤراطجبنا""اأمكرإنا*نكا"أكأهـدرسةخلةءبل،56انتصار

هـسرزه.الءمبيم5ل!ز!اءلعلىسهبطرا)ضيا!:راءواالتربوو-ن

اصحت،أرصمهبئواالمرايؤ-ة،كأ!يلمبالماضفيسظطتا)تماالمدر!ة

ليءرهـ-سةتثقلااييااثورهاي9ا-5-ضب"الللاصن!قىءط-4بمدفيما

ا)صادق:رالمهوكان،ا!-"وةإبماؤكارويؤمن،انه!ىمهبزقىاالجماهير

اتىاحسبنالديئكمالاوزيرا*لبموال!ال"رب-"وزارةداخلص!ا

السباسةهذه.طو.للةسنواتالرجعبقيةا)مم!15!هرزهب!لأهاصطلمت

والتكنومراطالفنيمينمناجدبربةااطبقاتاالاساسؤ!ماتخطم

هـجر،ال!طحركةيف!نالذين،الجددوالاغ!باءوالبيروقراطبين

التب---إرهذا.الطبقيةا!نب،واتهملتكريمساداةالتملمبمويريدون

طلعولذللث،اضعلبماسياسةرسمعلىوالمهيمناسهطراووواسصمر

اللرنةعنء"در،لتعلء!ا".باسمةءنخطيرتفرلر6691له-تلآعلينا

اءدادورب،دىءيرالةورريرسياناةروضوا.امحاء""ارلضوىاوزاريةا

لبئاء4إاغهوروااررربة-ااةضبكأااقيوىا،للاواشهطههلإ"لمةالعاا،قيوىا

اوءجمة،اككأوا)ملمهقىوالثورةءصرفيآقدميون5مةءهس.رةذاتدواة

لاةلم!ةة.ا(1فبىز2و))جدلداا"!?بنه!وعنيخوجللماؤعاواؤ!ماا*:4و

وءدرسضه.القبافيلىالاصفيصاغهااككبالرجعبةوا-كليحنيةا

ء-نالكنتراكألكأاؤ!فقمنال!داساس"ءلمىيقوماتهريروا

اقي--ولور.باوبرءهـد،اداف!"اااضصهت!انواعانجماهفيارط"لمبن

الذؤوىفيالضخهل.هذوبرههم،والكفاموففاطابصهاالمراحصلبمضإنف

ا!ص،دواحنهن!ياجاتيتفقبمالا"وىتوص-4اعادةباعتبلرهلا،العاملة

هطفارتوسعوجهفيوسهدودفيوداقامةانهعلىبل،ومتطورنام

التملي!.

!-ذفوددظلتوار؟يأ،القديمةالمزاء!اىاسهءفقيريررواله

إمهجلو،ااعلياصوير،تالم!ؤبعندنايجبنالضرفصوضعناثورةافني

وحتى،الىخصص،تمنكئب-وؤيال!--بئإلمدةزثءكفوهه!كأجداول

وثكو،"ض!خافبادفي"فاإ!ا*لموماكل!اتوورر/بر!بنال!لممبفبم

الاحص،ءاتاتتتوفد.اماميةاقا-4والهاملماندرةمنيشكو"ااول

.الب،اضضدباضيااًا--ء،باتؤ-لمدبهدف!ماا"هل-ةااوالاحتياجات

صداولاء!ادىسيوالتخط-ط-فييرىلا4ازاهم""هـثامنواكثر

ال!رء!2!يواصدةقبمةاورطسىعلىالعما!لموقا:ثسا"نوارقابم

نشرهوتهورة،(اتملإموااثقافةادورالاطلافىعلىيررىولا،والهلهط

حهتارهط!شوىعلىامريرهتةايرقىابىننوا(،قياعدةلاعدادنطاقاوسععلى

تمه""وايت!واو!ب"ال!لههةاتراجاتاح!يىيلبيوؤءرهط

اطبقاتواا!فئاتتدكلمه،الجذورةويءهيقا!دزاللاالفكرهذا

الرجعببين.وال!اسهةالفميب!وكبار،اجدإدةا
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والمة!هونوىإاءأا؟ب!

اتفيبربراورؤمنالاورءخعمارنعادي،.كد?قى"وطنبكأورةاله،ههرية

اًن!كى!-ت..إقيامصراا)وووءبئلةادوا%ءرالىوتهدؤءالاجضماهى

اشااأتفص+راًتمناكثبرانثصكولأ..ا)ضعلهبممذاهجفيبوضوح

61/62رؤي،اناعدوالأووزيرهعقبا!!هلمهضةقبماافىاهجعلىطرأنق

---قىا!ادإهاوط*-4االمفاهـهمتهكس3)،67/681المطورةالمناهجثم

اًلاصتهاعياصنذبرالىوالتطلعواررءلملأماض-رراوسه،سةايةاللامبريا

ارأسمايى4واالافطإعبكأرمةلقيداا)طبؤإتاعداءوا!،الاجضم،عيةلعدالةوا

لممىا)5ا)ةبرادصالوءصإولاتالعلم!مياطموحا؟ءك!ركما،لمةالعمه

.المدارسفيالعلمية،النظرة

بر،اجامع"اعلم.بئااولءإتاوانشاءالازهر"طو،رانايضاثكولا

.الازبههـذاة!اهـاءقىخطوةالازهرية

كان،الثوريةلحركةاومهصمهقي:لى،اعصريئاالهواةامفهومواكن

ير،دألاا!ياامراعامنء.ورةهو،وة.ارحادصراعمرلىيزالاولا

اهـ-صدولفيورالاخهر،احقبقةافيإتالشاالعا)مبادانكلفي

"قيدءكماجاربة:اوطةءقيااحركةافيتب،ر،نبهنصراًع،اثوردقى-ااوم!بةا

وؤطاع،تالتوريينوالمثقة-قالعاملللنئهعبالحمقبفيقىالممصالمءعنيع!بر

طرإقانبوضوحيررىوهو،ا)ثور/ةا!صيرةاالبوربروازيةمنعةواسه

تماء)،!"دود/بئطراًاـ-،ميةالهولافيارأسما)مبماا)هموواالراصهمايى"

الدولهذهارادتاذاالاشتراكىالطريقفيا)ضرولص؟مبقييرهدكما

-قيالةههربرالدواقىف/ياصلمهاتسحققوأنالامامالىرخطاهازه!-يران

وء---نولأاءصاادولةاعن،رالتصهذافهفهومههناومن..ايننقد""

تتطلعالتيالدولةومضوون،الا!اسفيانئشواكيمف!مهوالتقدم

اشتراكي.ثوريمضمونهووالتقدماليها

ايمينيةالرجهءبئاوالاجنحةا!وىعنالمعبرفهـوالثانيالتياراما

لخىوا،خاهربوبر"اجديدةاوالطبقاتالنامبكأماليةارأ!ااحوالمهها

ا*داءااهذتفلفو،طبةقرابرمولدوا،اش!ببقيااجياه:يراصركةتعادي

تهصاديفيالحوجقةوهبم،للشبوعيةامداءا،ظاهرتحمطوتستره

عرؤاةاىاوتسععى،الاجتماعيالتةدمومحعادي،ال!لهمية4الاشةواكب

اضيققى،ا"اطصقبااحهـا!صاحرودعندبهاوالوقوؤط4إا-وراالحركة

وذحاكهـساىاالدوامعاىضطلعو،والمحاقظةالجموداىافتذزع

دو)تهـ-اليناءؤيااخمهوصا4وصعلىوالاءرركيالراسماليالضبي

وارزاك.اًلراسهمايىالاطارفيالااقىا)لصرهذهتته.ورولا،العمر!ة

الاستعماد?والا"ةاقاحةالمهصااىارقهرير؟حلب،م!ادناتجبارافهذا

اثمد!-!ااعداًءواالتولدن،!.يةالاسالهيار!فا!مة.الجديد

اخىا،ا&لممبفىالاجتماعيةالنظرةبرعاديثمومن،الجماهيريةللحركة

اضاريحءبئ.ابحركنهااثعبيةاا)جماههروعيتعمق

اعطانا،الةورةسنيكلفياتهارلبىابينالمحةدمالصراعهذا

وس"ادصات،امراًعاوتهدلةوؤهق)ليزومحاولات،وسطاقياراتايضا

.الاآجاهوؤقدادطوا)فوضرالننذبذبسفنها

فى-كاورصمقالرقيقةفىيئعكسكلهالاجسة،عكاا!راعهذا

)*--نو:ال!ءية)درااخطط-واالصاهجؤيا،وءضمونهاًلضمليممحهوى

للاجنحت4ادواماعلىكانهتالتعليماجهزةداخلالحقيقبةطرةالسب

وال!:وقراطافنيبناعلى!هطرةثر3ادائماوفكرها،اليمينية

ا?راومدرستهالقب،نياةكرال!مبقا:فوذارتأثبووذاك،التربو.بين

هـ/كاالر!لك-راثشدالااتحأؤهرودا،اتربةافيالاءبزركيالتيارعن

وؤرتاريرخهـااكثرفياوزارةاهذهعلىمهصطراظلوالذيوابحاقط

الانجليزب-قىوالمدرلهص"ودنلوبكرو.رووعىبعئا/لآدعالمهارسى

القديمة.الرجعيةوالاحزاب

اءراعا-ذاا،ة7ومرائكاسفهياصرير4االمدرسة.مذاهـبماما

والكتبالمناهجواضعوويفقد،وطأتهتحهنتتمزقوهي،كا4

عاىاءتاءونومهـ"،مصصاء-ونو!"هـون!ملتهمفيوصه،الىدراله"ءقي

سة3صرءاىرقىا(ضرهاتديدةاالعزلمةوتهجط.هالأ/!لم،ء،"!م

التىارجعبكأاالنقابرةووطأة،لتصبوءهبئاهـاء51اوارهاهص،اورلمينا

،حصص!نا!يناكمالىا)رصءيالوزيرو"خطب،-إه،تمهور:!اعلىصرهر

الع:اصرض4وببل،الفدهيمودوالصا*خلفاء.نوؤء؟كلوحثرها

اج!"ت-ا!ااةكرفاملمهـاالا!بابلهذه،الممراياحزابخدمتايما

علىاخالباهوالاجنصماعبةانطبرةاوفي،الاجتماعياحقلافيخاصة

-.ا*تب"ؤلةبماعاىوكذلثلصإهجاو"خططكبمااواضله!كإ2

للامهر."ار-ة،اور،ديااو؟تفيااغلأراثءكبلملا!آهاير"عكسفالمشا!بم

المهاديالاخر!را)فهساكنو،والمهصلملامالىوطنيات-رراهإص.هاءمات

لىا/ضص،41يئطريحد،لاثيوعت!ا*داءاءاردتحهن،اكهقىترالانئص

لي--الواحدوا)كتاب،الواحدالمنهجو)جهع،الص!حماتنفس

مذ،!اكا-!اوالغربالنترقمعاداةاىاادعوةواالاور-لإعمارمعاداة

ةالسهالهص--مضءح،ا/ضصاالش!وءيةوذم،والا!ريايىقىالارر*ولمار

.ةنالاصنننفيوفلأرهانموذصهاوزهجيد،الا!تءماررةالامرر*"كأ

اضصهء--،تاودهههطرةلعامىابالمنهجوالاخذاعلممياالى"برالىاورءوة

اهـبمء2عاىا)قارىءونس-ل.الاخىرهدا):،حهقيءنإخلفااوالفكر

اةرر-ة----قىوا،والاجنماع-قىا!فو"-بئوا!وادا،ءردءةا)لفةوءتب

...والاجتماع

وكباللفقىلمضلمهجسريعةب،راصءكأ،بوة"وحتنبينانطيمعونست

والفل!صهفةوا!جغرالى،ارتارلغوبر،لأخهىاورو!ب"ااوادواا)قومبقى

يقة!والذي،عليهايسيطرالذيإحدوداالوطنيا)طلمبعالاص"ماع"ايم

القرنبداصةاوالماضبماقرنافيالوطنيةالثوراتمف!-مصرودءند

ولا-ابىورجوازيالاطارداخلويح"بس،تقديراكثرعلىال!عشرين

التقدهىاًلهوريالفكر،اعشرينااقرناو*راىاإعبرهانعيستطب

ىالاجتماهـ-والتحليلالوطغيارو!ه!ابصىبلاحميواذ،اعلميوا

وهالاجتماعيبالأصءراثلانية.،تواامنئرينياتافكرزاللا.والهلبقي

.ه،?ةالاجتوالانسطفيقىوالموادباعرباالادلطفيافمالباالمنظور

وفشلهـ---،اخا!جاووزرهءزلةؤبمااءمافىهياحقيقةاؤىو!فه

لدك،ءمهاجاوباةاءنوءجزهم،عنهاالطلابوانصرافوةمع!،1

اتهجع.اإثه*ووبرهايعترفاً)ةبالاظواهـر

فلملاالوزارةداصلوالتكنودراط،وا)ةنبون،يون،الضرلياما

اولحاويضءون،احديثةاا)تررويةالوسائلءجزفبالاالعلقيررون

احديثىةا-بئاتراا!هـ،اتبارر-ضخدامديب،اءياةاضاهجاربهـادازم-ا

فصىبالصو!عاضر.ثياإهـدانافيا)حديتةة-صاتاتقيوا،وطار!"

السمعص4الاجهـزةواوساللواانرلةررونواالاذاءقىواهـتمىاخداماسصت

لاالذيإشيءاول!ن.ومفصدةءطلوبةث-صكرلأوكلهـ،،والبصرإكأ

وسائل!!اًن..والاجضماعية--ةالسياسا*زك!ميروهانيسخطيعصون

وضعه،فياكتبواالمضاهجمعجديوانتحديلاكلهاهذهاحدرثةا

هـءالمجتوالانجنهاعوا!لسفةوااءخرافه!واغ1ا)ت،رضب3لان.اراًهـنا

11،رصن?---ةا)ثورةوعند،الماض-كماافيرنامةاه-مكأدلهفا)عرببى

فلا!!ام!اكاافيلاثوراتز،وذجاافدمهاووالامبر!كأوالان!لميؤر-قى

ات-ىا/51و!حاا!صر!،ؤلاتعلىالاجار،تةلملأء-ف11له!مانتةطهبم

نصتطهبملاثمومن،إءسالم!طعالمنا/قصاواورآسب-،اتإوربمالبط"طرحها

صيانو!ليوافعكثيراوؤاءلؤكط"رتبطاو،فلولي"ماوعقوا،متحركان

اء-تو،اةا!حبءنلتاهـبماولءعرلدفيناالجف-هواهذ.وشواههلهم

،آمااستخدامهافيؤصورااوالحد،ثةا!تربب-لآو!،للهـنزلة2!ب

تواير!،،التيلي،اضهبطالقضبقىتفس..:-ونوالهالنربوإوني!تخبل

،المسرحخشبةوعلىوالة.حافةاكتاباؤي،أضقافيااحقلافيايض،

،اواجمهـوراانتباهشدهـنتعجؤالتيالاءمال.:ماالهصهوشاشة

اًوالع!رقضاياطرحعنزقصرالصنيالاءمالهيوفكرها!؟.،!،ا!!ارة

اهمص-ةرغماضرووناؤب،سالاسفبماًلعلة.احقيقص-كأادهاابر01تفهم
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ولاءقلاي!ركلاالءصرعناتخافواا*زولااءكراو!"ءظل..ا(ث!ل

.الصغارفيولاالكبارفيلا،ول:-ا

ا)فياخصوصاو!4علىوا)براصهاتبءإفالمتافكراناورءروتحت

اهـصذياةكصراو!و،نظربةدلايباتجروا،ؤاممصفةبلاا)ملموربربى

اواداتنرابرعهـرالتماهذازكت،ابراحما"-ةااقبلقهـقىاادرسةااشاعته

فىب"تقومانفيءقيالذيالدورتحتلولا،اوراءااىاالانساني-قى

ديخططيةالاساستا-15اؤمنولذاك.4ونطربرالمواطنوعيبنلء

اخصصةاادرولىراؤاقى،الفهياواء،ماالتعا-مفيسواءادراهـ"ا

ال!ا!الثانوياتطمافيالدراسةخطةفؤي.الانسهاني-قي"ورلموم

؟اقسصمفقطاض"صصهارالاولاًلكلءفعندالاورصانص-كألوم51ا":اهجتقف

واحددرسىعدافيهـا،امامبماالقسممن،تماهو!صتب!د،الادبي

مكانولا..الازواءتتضاهب!،بدأتالمادةهذهوحش،اقيو"جةا-"لترب

اضاريخااوادالطلاب"نالساحف"الاغابية،ضمازرياالعلومقم!في

،ءنابللطاالىاميا!تمكوبرزإءزلوبرفاك..مفةاحلىااواجغرافياااو

.نفس4العلميينهتكوية-ءفءهس،،وعيه،ورناء،نيالانس4تكوفي

الثقافي-قىا"وادالخطةتنض"ملالة:هـةالثانويةالمدارسوفي

.ؤ!بالاولا!هفاحدودفهـ!االعاء-قى

،وعقليةااتخلفا)تكنوقراًطيالفهمءنتعبيرالوضعب!ذاالمناهج

ماعية.الاحتوالحرآةاس.اسيااءملاعنامزواترناا(ضخصصيئاظنيينا

التمهنب!-اجا)ىاتيااخطيراالموضوع!فىاوباقدرابهذاونكمي

)1).الثفاصيلفيحتى

"-ناببهافيكلرانيرجب،ومفمونهاةرولميمامحتوىةضيةواكن

ااتىاماهيةاوالنكلرةالهلموجةالعقلب-"ء-هـافةفان،اصرىيةزاو

وحدهـ،قىالمدرسمن(تأتيلاوالمناهـبمافضعلميمهدف"كصونانءصغب

دوريلغىوقدا"راابرمحداحيطااوسطوائةالبصتاثيربل،اطبعبا

تروجوصحاقتنااءلملاء:-،اجهـزةكازتاذافهصاذا.الغاءالمدرسة

!لاجالمصكا"لمةصظحات"فردصحة:،وبعض،والاوهامللغيبصلت

تط3معرمص!يرن4تفتتر،المنصهينولتبوءاتوبالارواحبالبندول

تمةاليهالفثلتنفساًن..اتكنولوجياوابالعامالمدججاعدوامع

مراكزوعلىالهريةعاىتسيطروالتيللاشتراآيكأوالمعاديةالرجعيصة

بالاوهامملبداًجواتث!يملا،المدينةؤكبمااعساسقىاوالثقاؤ-ةالفكر

سيطرتها،وضربإعأديةااطهقاتهذهنؤوذازاحةاًن.والغيببات

انجفدمي.وااورامياافكبرا.قايىدءارسافياالمدرسقيلنجاحلازمثرط

)2)التعلإه!ؤلباننورةاامالاصلاح

إفشل،باعامثمورووو،ك،شديداإحاحااتلحاضعليماقضايا

المقدمةاًا!راسةاىاإموداناديدفييرغبافياللقارىء)1(

ا)ءعا-مقضي-ة"عنلاقنصاديةوالسي،س-ةاالس،تفالدرالعرليكماالمرآزلىا

تهـاؤتوكذ)ك))-6891ل!خةاكتوبراطلبعةابمجلةنتنروالذي((والثورة

079101سخةفبرالمبىا)كاتب"جلة((ارجعيةاافلسفةا

الكاتبمجلة((الننعليمفبماثورةااوالاءملاح))لنامقراحع)2(

.6891سنةنو!بر

احلولوا..وزوعهكهاتماجما"سنوىفيرد!ووالمصدهورلي،لةاصواحسا

الاورباسو?اـولات،ؤحصىلاوقف،؟هالتهلمبملممف)ءلتقدمالتب

ذلكوءع..توؤ"طلاالاضرىابىا!انفيا)ض!ا"م!ةا&ظممنوا):قل

.لكف.لااثاءرواالاحالس.بمىفهذه

اشاارحلةاكلبء!دممرفياضه&ه!ةاالاوفهاعاناءلهيقةوا

وؤضيصن..وبردواهااجو؟ءبةاالا?للأحاتدضص!ةبهوة"ثيراقطمت!

ؤمن!؟وماالتهلميمفيالعورة

طؤيقعانو،بثقدو"يخنهبئ،ؤف"ءةءقالمةالد.هـ-لأءلمىانأخذو

قضي-ة:وهماوالسىياسيةالاؤتص)ديةوالاج!ادسفي،إ،القضآلحذر

اشىدءر*جمظصاناقضهـضانوا..الاميئلأمحووؤفءجة،الالزامتعميم

.تبساطالار

تنة!التيوالا"وال،الاازامتعهمالملأنتها?نتبذلالتيالجهـود

اخضبقىا!ذهمنالانتهاء/نجمانالاصل!باالمضط!وكان،حقايهبرة

زالتولا،بمديترننقامالدففانذاكومع07!اء،مفيتهاهـا

اهـ-دنفير،لمعة08)تعدىلاالابضداني!كأاداربرباتعلببالاسنكل-بة

ليكثيصرذلك"ناقلالامرحقيقلمةفيوهي،الورقءلمىهذا.ا*برىا

،و،قهصدا)ضمرببظاهـرةبمىءاف!عفاا!!!برزو.الريففيقىصاء.

وهجبرانوم،ادراسقىا-نيخلالالابتدافي-ةالمدرلسةتلامهتتيددبهـا

يرالنتقاردعضوتقدر.اورقاءلمىبسارسهصادءهـتصجيا"ماءمفوفهـط

ةئهابحتىالى-ةالدر!اصلونلاربنافىوااتسبهدطفبةمبةالرس

متفالل،تقديرراحذءنصةاؤىوهـوبالمئصة9اىاوضلرماالاازام

رسميابقوالمهلتالم!افهولااند3ة"ؤ،رىالاصالتقاريربعضاما

مناكثبيرافيتل!رزاالعتذرإبئؤ-4الححور/نجعدىلا"يىرزااربعين

.القرى

هذهجانبالى،المكم!نكلا!تيمعابقبماقهىوراانشكولا

والامية.الاميةروضمجددة*واردمبلشرةنخلق،اتسبةااكبيرةاانمم!بةا

،تصدرالهيمنالقوافيوكل،تبذلاقياالجهودكلرءمبدورهـا

عندثانجةاتزالا،اخيراصدرالاهـقىلمحوجديد2-ونؤاواخرها

واقعوهو،ا:ساءابصنائة8.14اىاتصلوقدبالمئة07نسبة

ماذلك.4عاهام!وتايعجوزلا،خطيبروسياوربواقضمادياجته،عي

:شديدا9!اضالعقولعلى"ضعطماحةاسئلةيطرح

العلاحوءا..ا!طرب،ذاةوميةمم!،ئلبازاء51!لهذالماذا

ويرج!4..المقدمةالبلداننجاربفيا)ءلعنالبءضويبحت؟اذن

..وابءداءهقاعلملاجواالاسباباناقعاووا..فيظقصورالىالبهض

عنفيفصملاارؤجماطفيا)ضعل!ءبقىاقضدا/مىاؤههنافيو؟هصن

.لممسارها4اختارالذي)بئالطروعن..اثورةاحرآة

إ-لمدانافيالالزامؤ?جةفاؤمفيالمبماشرةالاسبلبجا.بوزترك

الاطفالارنفاعنبةجانطالىالسكاذيالاذفجاروهي،عهوء-االمتمخلفة

،وذلكالعملسنفيهم"ناىاجماسباله14-5منالالزامسهنفي

فداحصةمنيزير-داثي،وهوالامرااتخلفةااباهـاناآلفيء،ءقىظاهرة

الاوضاعونتةحهى:ابالاسهذهنترك.ابىلمدانهذهعلىاح!لا

لابعادافهمامناريصداريرفاؤياًلراهنةوالاق!نصاديةالاصصه،عيصة
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الاءهـؤوافي---نؤ:لالمادي-"دعؤوزليخويط-ةوفدأ.ااث*"لسقى

ؤار-وء"لموشرحد؟عءامالاء.لملأح!انفنصدورؤ:ل

عدديرقىالمفو)نسبةايةا،ثواانمبكأالملاكعددحبم

لمطلةلا،ر)كلملأااحة،هلهم!اكلم!151(طاةلاابر)ت*ي!لماا

1،82%،35(%9(،24263ؤ!انهامناقل

8،897%%؟97،8فدان5

؟7%7،01%477،1ف!ان01

!.%1.،9%.،22.8نادقى؟.

%2،7%2،.2!ؤ!ان.ع

%3،7%1،.3فدان001

%91ء7%.،21ؤ،كثرناؤ!؟..

--لملأخالاه،--،وبرةاتباا:?هـةااضصبر،تابررغمانهالواضحءن

الةلملأصء--ن!ءراءمنهـيااكبصةاالهتلةزالتؤ-للا،الملاقطاعالزراءكط

دا(ئة1،49روف9افيوععاونوهم،افدنة5مناؤليمل!ونافىبسنا

ىؤ-رالاصازراءياالاءصلاحد!دالارضط"نءلمكهتهم"زدولم،الملاكمزا

اط:-عباتط--لانونسضطءعااتول!هـ.فياعدانامن90،1ءن61

ا*:-وةاؤلملغا).ءة،احد1ااً)فدانحولءلمدض4تدورالمذياةلملاحاحال

ؤ-إذا..لللأخريناولاد!موءهلعهلم!مقوةبصعا)ىي!هـطرونهؤلاءءن

صسص--ك!،اًلمةد"-سنالاجراًء.ن5،1031(9،اصورةاالىاضفنا

وعلى،سواعدهمؤوةعلىكاململأاتحمادايعتمدونو!ؤلاء.691احهداء

زركا"لزرء:!،ارز!ااساسظكمصدر،ب،اداتابالهمعملقوةببع

4نظكا"،عاللالزاميخضعواانالذينالاطفالعددعناصورةاادينا

قىولقىالاازامتعارة!طالما،امكنهمنلهموقرناوم!ا،العقوبات

الضروربكأ.العيش

ص-ءمطؤظلط"وزعةا-مكاناصعاكأاىاا)!هلقوةزرصبةقحصنافاذا

:"جمحعدةاووةءفكأهذعاىاعثرناالسن

إ-"نا2فئمات"نؤفةكلؤك!ارر"كان*!ا-كأا)ىا!مالاقوةن!مبة

91عا61-،السىنفئ!ات

7،6،703بقيالحفرالمحا!طات

3،(3،52الحضرصده

2،9"7،02الريف

73،93،(1الج!،وريةجطة

ظروفهمتفطرهماتإبئاالاطفالزرء!ةانيوضحاًاتابرقاجلأولفا

02منواكثرائة؟ا5.نتقللا6-14سنبصص!لهمقوةلي.بمالى

وا؟اضرورة-ةالمدر!ءنسص:قطعونهؤلاء.الريفاطفالمنبالمئة

لاهذاوي"جديولا.با،مىقىالاءلبفيعلص!مومقضس،يت!مربون

.اخراماتاولاوباتا*ةاولاالقوانب-ن

اعةإؤرداللهمفتخلالاصروس!ءتانيض،اا،ءضبارؤياخذزاواذا

تطبب-قاقىاسءحا3ءالادرث-،رياجنجمه5،3"ن،قرلطمااي،،(اهو

الراهفقي.برحالتهالردففيالاازام

في؟الر!ة،،اضورةا"هاما.جازكأقض،5بعهنه)ووياذنالالزامقضية

ا*!ماورا!ووبزااةلاحا"م!-توىوتقل،اقازمفئاالأزر،جءلاقاتتيربمضى

.الواهـصالوةهعمنواخراجه

الاءيىةؤخه-ةاىا،الههـورةمنالاخر4الوبراىا4ن!رنصفاذا

اءقهقة.انفطيث،لدأكدترت

06و47و37اروءما،اتدينالاء--".م!ص!"را-عءنا!رغمة،لمى

6691-91ع2ج.ع.مالعا!لللاحه!،ءاًتا&-ثوياكأ،با)1(

للاصص(ءا(ر!زيالجهاز

:هوبر"--!اهـ4همااذرا

!)6111الاصلاحؤازون؟.هـ!دور52عامالاصعلاح

قيالىوات"ةابرالالفالملأكءددا/قيائوااات:"/بئائواالئ!بة

للمصعاحةالملاكا)عدد/بئلمثوااثبةا4مححاص)51للولاك

%1،25%1921،49!%64،؟%9؟،

%6،8%؟8،6.%8أ6،2%8

6،1%7،.1%65/1،2%-،7،1%

%31،(%.،8؟621%6،1%،.

%،07%.،62%7،؟.%.،؟

%2،8%.،؟5%،27%.،ا

%9،5%.،ا

اأهـمهص!(ز*-لأازيرادةابرء-ءب!ز،-،فا!فيءفةاؤب.الا"-ءنكتا-قىانالا

ى!برل،ء!وذااؤبإعار4وء*ه"ءاردتاء-اونةض*قىاةالامبهذه

ء!--كمااحيد.برتالت-لتجارب!(.الانناجعلمى،ضتخط"ط-رث!قلايرض،

ا)حق-،؟قثنفض"!لا)2(اللياندسرورراورر/ياا-طتعا:ميقىز.3"ر

الضصلإ--مانعاىتطىل،ا--"اعااالدرادمات!!:ء،!اا!ااقاطه-ةا

نت-،ص--*منإزيرلمدواحدعامخلالاحاملاء4جهصليكلهالذيالبسيط

،!لءاص4عءاث-!ل511الانتاحي-قىهـ!لى.!ل!اصتفاواذابر،ائة03د:،ءة

كالاتي:و!ط6591اح!ء،ءاًت

جنميما91،أهالزراعة

جنيه5،168الصناعة

جنيه2،2172الكوباء

صنيه25!،9فنعئسي!يدا

صنيه814،(لخمماتا

""،يم.00،333،7باذكوراال!،مالمثستغلينفيعددؤهـرناواذا

الاززر،صي---ةان؟خضمعص"،برء4!بعماكأ!،ا?جمنر،،ث!06حوا)ب

عاىءاتة3نؤبدا،ث*"هاهننهسةط"نآثرالدىالاميىلأبر".جمباضازهـةا

)3)سصئو!،كأء"مليصون

فنئمبماشرةةكىر.لملادنافياعاملىنمةاللقوىاولمااواقعاهذا

اية:ا!؟االارقامعنهوتكئصفالانتاج

القطاعقيالعملا.خاجيةنعومعدليزدام67-6691عامفي

ا)دولالاخرىفيمثتلمهعسطيقلالمعدلوهذابالمئة،؟اعذظالصنا!ما

زادتتراكيةالانتالدولفيالعملوات!جية.والفربالشرقثي

ودي63-ع8برينماالفصرةفيوذلكياسنمبالمئة8،6بهـم!دل

انتاص!ةفيالزيادةمعدلالبوجنوبشرفىفىا)ناهـ4الدول

اءهلالأانتاجههبوطانشكولا.ذاقهاالأترةفي)(((،3%ا!ملا

علىيقفولكن.والاسباباعواملامنا)عد!د4فهتتدخلعهدنصا

المدربر!ةالةئ!قيا*وادراةك!اجزلهوااخبرةاونقص،الا?-قيرأس!ا

.-وب،تالمس"ختافعلىالمطلوبة

التفديراتزقرأوالا*4ءاءللتهبئةالمركزياج!زاآقدبة!اتوحسب

ر،افياسالاو)ىا!-"،اادشطةصلملألاورهلا%بر-بئارزيادةعنأا)ضالهبئ

95-.6،سالاسور.:لآالى

الاؤزرص!!!-اًملاهـرا((ا!ا?،تابرءوخرواك!"فرالالفولاميمةا))-2

!-ا!68(9سنةس!:متبر15

68!اسروخةسبتهبرا5الاقت!صاديالاهرام-3

.ا68!ور*ثلآهابو15الاقتصإديالاهرام-4
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الاواىاء!بةااصطقياخلالالممنضءةخلالازةاجبةمتوسطأطور

56-164)ى.6-9ء

اخاورهـةافىا-نصافيالمدةازاز-ءقىاةطاعا

الالههالهىنسبةعن

7،9%زراءصة4ا

،9%0الص:،ءة

%،492اله"رراء

%(،09رريهلتا

اصداتاةاسءخىاهـني.،واحىدةحةءكةفي.هصطالأر!ذام!ةهكل

جمماسءب-ةواله!قىالابرشم،عها-ورةاانتصار!موءن،الازة،صج!ا*ورةا

التعإيم--ةا(ء،"ق-!ةأفوىاحالةفي"ك!اسا!آ-ولدون،والفهرإة

.امهلافىوة*ن/ضكأالمرا)آاعدةهـةوىؤ!باو.،لا-ص،اثه،ؤ-4وا

ةب!حالةا!حا!!ي.ؤخب-رايان،اتبتناهافيا"*ماقىالاشر4والوبر

؟ايصن،ير-ضحيلالا"هـ-ةءإىاثقصمض!اوالآضإءاةءيىمهةااهاءل!ةااقيوةا

الربرةط.فيالابرته،عء"اثورةات!ةجه!ؤياـوقتانفسفيافيادون

المج!ولاىاارصوعاومسرد،الاخراحدهمصا"ثءدناوءاملهفدطلا

رالاسصهذاهـنكاي!كئهفا)ربرففيالملكيةآوز.رعء-نرقلبصاا

.المبى-ادلإ

ؤكبريرزوافداد،ن5"-ناؤللمهلملاونمننص:ةانتثتفالاصممائبة

يزير-!ثمىنالمهوءتد،وب*هـهازراءيااالاء"*ح"ط"-قفيلتغب-را!

الارضمم!،ص-كأير-!تزاعدم"ع،ارر*انةكبمااازيادةا55!لاتبهبب،

اتلازايةالةرفيا!هراًءااورللأحبناءةلمةانذلك،ومصنىاكممبةبهفس

لازمت4الاؤط،بضربواًكن،ناحهلآمنهذا.اء!اوانهصاصطاحاعلى

،فدانو..ا.1!--نالملاكذسبارتفاعهي!إءكأاخرىفةحتي

حزبانذاكومهشى.يملكونهصاالضيالارضمص،حاتفيوكذلك

الةللأحبن.اغتبء"راكزودء!ؤويامكس!اعلىرل،يفءفلمالاؤطاع

بر!صماواكأ"،بلادطاعهءنبر"قارنةوطنيةافئاتاهذهلمكأونوقد

ثمديدة،اصشخلالبة!ز،(مةفهاتهي،از!ا،زرالاجضماعيةاوضاعها

القابرفء---ةاًافثةالاءرحقيقةفيوهي.وفكريااجتماعيماارجعبقىا

وهىى..ا-ورةاء:ذ!الزراعيافتء."دناوعلى،الريفعلىوالمسبطرة

صاب،ا،اىاوصهواـ"صاوؤحزبها4،ونياتاتاعلىآهنصيطراقياابهء:"

..اريفافيثهديدةوسطوةنفوذاآمارسوهي

مع؟الامببة"ءوصهلملأتوزجاحلم:ظبمامكافةاذنتصوريف

ثصدبربىا،ءداءافلاحج-ناحركة،خاديالنيالفث،تهذهسيطرةبقاء

صموفاىااوءباونسبوءن،الحركةهذهمنالخمئمبقىكلوتخشى

افلاحين.ا

فمحو..3-لأالاث"شراالبفدانصيحدثتالتيهيالمقارلمةالصورة

الارة!تفع(ر،ا*لملاحيناحرراثياءمارالنتنفس"ءتفيجاح،!الامية

ص،حبوهو،الارضدميدهـواءهجحا!دمافلاحاولان..يفل!!ا،ن

برقبلانر!ريبفلصهر..علميةاسسعلىضهانتاجهآطويرفيتإحةالمه

..إقودهاوحماللاأ!اتنظبم!يليحماسدلشاركوليل،ةالاءءحوعلى

زاثداترفال!مم!ا)فلاح!ذالياف:ةادراىهـقىاصةوؤطفيوالانتيكلام

ين:قبلالاخرمنوانهـ،كهواشغإ"4عملعبءالىفيفهاأفيلاعبثاولا

تعاهمه-ةقض-كأليست،ارإفافيالاء-!ةوو-وؤف-جةان

،رلؤ!افيتا!!)هـماوفيآقنبءوساللةقهصت!ولا،الاولهطبالدربرة

اًاـىبعد"صللمالتيالثورة"لمك..وؤقدء!ااخورةاقضية!كط

ريفنا.ةحيا

،المسببطرة*!-4الرصالاج!ماعبةالفئاتلىلطةتزاحوحتى

إرتنوت!---،5حقبقيهـةحرهـةايتعوقوالتي،ا!ةرزةواجهؤتهـسا

يخرج،وابرءدءواؤعاىاالفلاحصنفيالثورةتتقدموحتى،ناللاحب

التي،وحياتهمعمل!ايبا!لموزضفيبر،اللأ.نا،واخمنا!لاص-ونا

.رتحىهـىولا،ثاورثاو-ال!ا.ا"فيفيبل!ةمهرلاؤءاهـ-،ا-وما.ءطلبلا

ذلكيرتنمحتى،ا)*بردإداء-،مد،(?زااحص.،ور.زريصر،لا،ررءورافي"م

ا)بر"ود?!ودة؟لور"هظل،"ة"صزء1)ىالا*-4"حطروير"تولا(نغبير

يرقيوىو،،!البىلا!!رفىطالا"ء"مهصوصلىاامإحاًورربةظر..ا)ثهرات

.5-ا!:*ا"-،نهازمالإىايصن،!طثقل!و،4عله

..3،ر،ونب511ارءحت53!،،ا)-صوفعياآيالالحادنجحلآ-د

فظمتلاز،-،..الا"--قي"حصوؤيأبراهرةز-أئجابى!!ان!ذهوحققت

..-وعءكأاثاهاافياصزدآ،،ؤامفخهبئاص،ه-دورذات،ة،قوحهللأت

.ولان.ثورةاصد.ت،لان!واخ!رااولاذ!تهطا*ة،-او..صرجمحهذا

زا--ك..-:را؟-قىالانا)ت!رةلازةه.،شوجهـا:حاء1ؤء،"الامبءتو

لأ.أفضجةاهى

اوضتمكلات..ةدماير!

،اتقدمهـىؤضىءبئاامالثا!ه-ءتااهـ،)ما؟دانفيا"*ليماةؤءعء

ىؤارربر3هـتاولاتملعلىإطد.دقاوطع،اةور!ااقىطراهصتج،روهم!

ا-وم.ا(اطرحاعياار،--ءةااشكمارتوا..أ-!شداا"!ةماالرأ!رقططر

إشعاجماوزويىفياشعلجه"كأأركل،اءقىامنأهازدواإهشوىامنت.*للات!

جم!ا)?4-5وال!رمات*ل"!ا"راحلةفيافولاوءنتهكلات!

م)إةءاءاءتفيهياءاءظاههء-لو("ث"كطة!

!*اشعاويوا"ة.هونوىالمكلةوءضكل!

.بن180ا31-كأوحر)مالمهو"ثكلاتنص

والاجتماعء-ادتالاقولمض")يرلمنعرتفلولا،تتثمابكسئه*للاتكللا

ا،ثفد*"برةانعصوافىبخاءالدو،وةيخنمبخا)"نض"،ملىعه"بوهي،،اررءاسهكأ

اوو-للي.نصراع"!و،لاؤخهب،ءساعاا-!،لأحوا،،الدازروالصراع

اهـوإ-حةا!فه""،،مصولالاءرح!-فةوجمطمراع!!برل،الاختصاع!!

ابر:ءتسطاة!8،ار"-،عؤك!قماء-قىالاصاجو-هـ4اتهإرات.--ن،إور،-،وطر

.ابلأدانا!هذهفيا-ورةا-ردصقى.ذاخل

اخطرها،ير:دو"،او،انه-ءلمرتهذهاص!رو)نأخذده

فشءاءما!ياكبورطإ*ت*كلاتوهي،رال!احو،ؤرةقفسهـاآفرضوال!تي

ا)خيليطةاهلااتو?كأواا&(؟دوضمف!ءمبضهاللإهضيحاوكما

ال!هـع.ءصسايذض"كهو

د،لفعطلهـ:طتؤدات!لهماؤوء-بئاًنؤسه!اللاافياوالامر

"حى4.،خرجزريا)ءهـ11الى،الاخ!رةالسنواتفيملرو!وبشعكل

ءراحى-لوفي.يكتباو/هضرأيردطادلاالاازامورثيبرمدالشامهف

ا!روسوا،ىيرؤ،و---دعاىالا"نرءاق(تذننائجلدلالاخرىالتها-م

الار،ءإهصمانلصر،-،6يراشيااوحيمدةاالو!"-لمةهيا!صءحتاهصصوص!مةا

تملكانيمكنلااأكب!رةا*"لمةوا،مرصا-"ايفيالمروراوا!نجاح1

ققدر.ا?روكالاغابفيفمصبرهصا،اءفا)نكاهفالبلصلاحالهههذا

اوس-،توااءثازوإ-فىء"ءة-وىض!فءن.نضمكوايض.-،اجا"ماتوا

!إاجاء!،تاخربرجبمنبدورهاسههصوالعملوءواقعبدورهـا

؟ا*للاجا!-وومى،؟الاسبابهـك!"،

عئدع"دمهمسط"ارواة؟قيفيرون!تربرواازركنوؤراًطوا،افنبونااء،

ا!اهـءؤياآ*ءطلاأ!يبراتؤيينهصرطوننمومن،ا)تر؟ويناةاحدود

رطوبر-هئ..إ!ا-ك.دواوصكلمذا،واة*،فةحذؤطبرينما،ا*ةبوا

علىالا"راهصراً"ومافي،ءاثمإ!كأاتمنباووسالا"الت!دريسطرق

اشعليم،ا"لطاحدااىاا!عوةاوالاهـم.اخهندسصكلوالمعفماتلممب!نالمه

إكي!ااىاامص،ي!4اآوصء4وةرورة،الكمؤهسخمبدهـوى

؟اذهـلم

وفنءاموالتربرءبئ،دورهااءتءقىلأااوسازلواللاسبابانشكلا

..ضرورةامنبةااصيا(تيوعلملاج-،لهصك")كفيما4اصواومبادلهله
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داةما؟الهلاجيقملفلى-،ذاذاكوءع

4،ل3الاجته"ءأكطبالببانترته!اع!قوالقض-"،ابعدالاسبمابلان

:ل!،ت3فيملو-،نصقدو

الفصلفيطفلا.6اىااحب،قتصل!ىرتهاورصولالان-

هوكلاخهل،و،-فكرلاوباجرءفصخيةساءإترودرممللمموالمه-

!أمأوىوبلاحتىالقبرىاقصىفي4رياقى..اطاو-ةافو!

اوازالااوظ؟--ناو!هفاروالفلاحينالعمالمنالاباءولان-

دور"قف-ياتيا،والثقافصقيوالة*ريقى1،ديرلمةاا(ظروفيفييعيشهون

فىاا!تحا،المدرسواالتحصيلوتجهل،دورا!،هـ،نانالمدرس-ة

.الاح!انبعضفي

ءه-.اونةاىاتض"طراةللاح!نامنالهظهىاجمهرةاالاطفالولان-

تنق!علماذاهذا،ص!دمنبزسةبرقيلهاير*ركولا،احقلافيابال!ا

..تماماالدرالس!"هـن

وكأس،،كع!يروغيرهاالاسبلبهذهذكرفينمضيانونستطيم

0.1مجنةافنيالاهـوالهيواحدةحقصقةفيتصسبوكلها،معروفة

الضحالة.ثمبهاص.إنا.لالتحصتجهلوافني،وابرضاؤهاعاءلااشعبا

اثءبااحىوال!كطبل،المدرسةهبىايستا)ضغييرفيابىلحونقطة

"-ءتوىورؤ-عالمدرهـ4اصحيصبحو،ارو!ةواالمادي-كأالعامل

.بخطوةخطوةواو،اضغييماهـهـااحداثعنقيجزألاجؤءافيهـ!الاداء

رةفهبرحنىزرخ!روان،الابدي"كأوفي"قفاناد!اهذابر*ضيلا

اصحهءة،اقوائمهاعاىو"وضع-ةالقضتعتدلان"مئاهبل..الاصوال

لملأحالمدرسيالاصقيمو،ال!دفيتحددوان..الحلالىطريقهاوتاخذ

تقف،لافهي،واليو!4اجزقيلأاالاصلاحاتاما..الاطارهذاداخل

..مسئولوكلوالمعلمونالاباءبهايقومانويجب،تقفانيجوزولا

توفىرنحوا!ثيرتفعلانوالسياسيةاكمعبيةالتنطيماتوتشطيع

هـنللضهفاءولأوالنقو،للمعلىنالماوىو،للفقراءافن!حصيلظروف

ولك!ن..امعلةمجردوهذه..يحناجونهلمنالغذاءوحتى،التلاميفى

..الثورةيحجبان!جبلاةمرورةوهوالاصلاح

ءاىطلابرناتوزبع.وراءهما&رىاتعلهمياال!مو!نتأ"ل!

ا!ب:اض!ااالوجهعلىكان6891سهنةالت!علبمءراحل

ى11ا)ضسبةالمرحلة؟لأميذعددالمرحلش"

بالابتدالبماقاعدةا6891

911،055،3كمااالابتدا

%603،7758،12الاعدادي

%750،2767،7العامالثانثوي

%5،5(50،791الفنيا!ثلنويا

%8،؟االا133،العلياوالمعاهداجاهعاتا

نتيجةضيقةاصلاهيقاعدةعلىيقفالقمةفيالضيقهذا

ااتيالقلةفانوباالبع.اًلملزمينكلاستيعابءسوالعجزالاهـلأ

فىفهـب..اولبقيانتماوهاامروفامنالرفيعةاقمماالىتصل

فىالبورءوازيةابناء"نتكونانالايمكشنلااءسالدةاااروفا

الاسصاس.

اكلاعاليابااتعاءمالطلابعددايونسكوااحصاءاتوتقدم

بينالهـوةعنيكشفماالعالمبلداًنفيالسكانمن...لم..اً

.)1):والتخلفالقدم

3471المنحدةالولايات1022كأدا56ةج.ع.م

619تشه*وسلوةاكيل8931اليارانا؟88اسائيل

5701غوسلاؤ!،يو617المتحدةالمهلكةا؟93فرنسا

0166فياقطإسواحادالا

اله،ما-ةسنللهوىاوزارإةااللجئةتقريرفانذلكومع

9691للتربيةالدولياتئوياكتابا)1(

)ورلهيهنامنى-يءضدنارءهـناخراانذكرناكمايبرىاتعليماررءتا!4

حتىهجرة"نشجيءعلىلملامالاعا-،زةمنعد!!ورركز،زادواؤد

المؤاعم.نندف3زرا"نج!-نواالاط-،ءواإهةدله"-ص

نع.يدتءفخطرةرظواهراقنرنا)قيمةفيالضءهبئ1،رماهذا

اظواهـصاامناصجمحفقد،ااتهلهمفياررائدةاقيسماصقيفقى

وص-رادث.الانهياراتمناء!يداودوعلحامكلىةن!ا!مياوؤ-كأ11ا

احتهؤياالطا!رةو.اجا"عاتاابوابعاىخه،وص،)2(الانتحار

اداةالىماًلتطب.درولحبت،السالدةالقصمظلفي"ماء-،سةطبيبم

و)ومراجعةواي.الا-تماعهـةاقفروقو)تءههقالطبقيللاءتنجباز

سدالذيئالمنتحبر.ونوينللمنهـ،رالعذريغظىالاجورلسام!.ط-بكأ

"صلاوظبةتكأا4ا)مهاطىفني.اكبالعاالتعلبمسبلوصوههمفي

بعدحتىالتمثهللي!لاتنجرحتء00024-0.18الىا،رتسبمات

-06لبصعثمرةابرافيةا1،ايةا"ا!رباادناهـ،.ةبو،"خفيض"ا

دزاللااًاتياوررداا!خلاضوسهـالعامااًة"فنافاذاً،جن!ا.18

الخ!-ة2سنياصثرفياكقد)راتحسبصنجه8،95حدودفي

ب،ا!رجةاعربا4أحتايمبدأارزياالجا"مي)3(فان(6-65الخمسية

يبموفمانهرت"5ا"!صآرغم،جنيها048-042برمر"بب!-"السا

1)ث"!ادات!صهـ4لههكلتلقد.اسلماؤ،عاىااقي!،سباكأ،لا

ترفضاتزالااانب،اجديدءااظبقاتواالةتأتيدعاىوالاوراق

اساسية.كه-هـة،لا)55قيمة

تص-وربجلاءيعدسؤ!-والتعلبميوالبناءاضطاماهيكلاما!

-،مالنظشهـلفقد.ولاهدافهالتعليملاداةالجديدةالطبقات

وب،لاةطفة.والانتاجالعهلمواقععنمهنرولامفلفاكانكماالتعليمي

فيرايئاكماتعوقوالتيالتعليميةالمراحلببنودا!ءالى

ف،ن،الدراسةمواصاصةعنالعاملاشعباابناءارر،ئدةالأروف

تدث-،داائظامبرالتهلميموخريجياشهاداتاحملةفيردخولامكابسة

بدا،!ةفيالجامعاتفيالانيتسابنظامقرروقد.مستحيلةتكون

فحسصبافىضطر.!صة،تكلي5اعلىوفصر،شديدةضغوطءتاقثورة

اخى.1احكمفياصبعحتى4عإضيقص؟ىاتوام

فق!،شديد-خلفمنثوران!،بداتالتيالاشتراكيةالبلداناول

علىالانغلاقلاالانفتاحاًساسةاصبح،العكسالتعليميبنظأء!اصئعت

التعاببىسمبينفاصل!نلك!دوالمم،والخقول،نعبالمصالعملقوة

ارسىوء!،الممساليمةوالفصول،المراسلةالقطرعنوالتعليم،ميالنطل

الجصعتشجيمهيالثابتةا&مياسةواصبحت.وغيرهاالوقتبعض

تحولدذلك؟اتجسيراتوانواعالوساللبكلوالتعليمالعملبين

لتصهةديرموقراطيةاداة،المئتجةاطبقاتايدو!مااداةالىايتعإم

مراكزالىاًلاميةمستوىمنالعاملينكتلةولنقل،القديفةالامتيارات

والسلطةافنوجيهوالاللقيادة

لمحنحنبازاءذلكومع..لاستطرادحيزهناكيعدلم...المعلمة

دونالتعليمفيحقيقيتغيءيرأيتصورفان..الرئيسيةالقضية

الوهم.دائرةعنونجرجلاواوةطء4المعلمحياةفيبعيدتفيير

المىلاحوقيل،اكظم،وفنيا!لةقبل،حالايعلىفالانسان

باوضاعهالمصريوالمعلم.الحاسمامنصراوهو،الفصل.هوالحربفي

صءواكثر6ا)صفيرةالمتولمطةاطبفلأاقاعفييقعوالادبيةاالمدية

!نالمعللحركةوتجميدضغ!اداةا!لهينانقابةاصبحتؤقدهذا

كلبرأب!لمئته!اوفي،اء"ةزاءاالئقابةاًاكفاياتكللهاوحشدت

جزء4ونقاقيالمطمقص!قىحلان.ارجعيةوااجمودواالتخلفافكار

تاااضورابوفيالافصصادؤياقشاملةالمقرطةقض!يةعنيئفصللا

68!اافطسالكاتبمحاقىينتحرونلماذامقاائاراصع)2(

صبريعلي(:فنحولاسنوات)3)

؟لح



والمهنية.العمالية

في-راًوضاعهول!صهرا*اماءناًاكلام..اننربويةا!تظرية!

--الم!وقهـمهعقلهب!،يصاغاميااترروبةاالنظريةعنبصءد

انء--دعلى(1)صاص4صبوالاميركيالالصض!هارركؤقدو.اسيال!لمياو

فا"توؤد.اتالثاالعا)م!بلداًن"ءهـوفيكلفياخهلمىم!وااترببةا

ليكأب!ا4الهردالمصوقاغراقركلمليةفرانكلينصا!4مؤ-ات

اسماء-ل"درلصفمنامهيىةاهذهفياتهاالواخت،رتو،يةربوالىفي

التقاءؤ،:،كطببميامروهـو،بنالتردوالتم!وؤراطمدرسة،اقباذي!ا

،ار:راًصما.لبةإةالتربوالنظريةآثارتصلفيةزالتولا.كاملفكري

عنناجمكانهـافياثوريةاالنظريةاطللألو،اجدء!االاستعمارنطربة

.اتنورييىنالمثقفينجهـودكلالى

لمسم!قبل.او..ي!لكلا

شورهاوهوهيةالضنءبءجانبالىالتعليمعبءان

،رحتاحالثالثالعالمرلدانكلفيالثقلبالخعبء،الاخر

ءضهاتعجز،هائلةوروحيةماديةوقوىروواردزعبئةللى

رالية،لامبربامصىرهاقربطتابعةا"دوايزلماما

ةإسالعصرالدولةوتصبح..الرأسماليالنمويقورطر

اتياالام!ركي-"المطلةوتحتالامىركيةر،لمعوناتالم-وهمة

لطاثلاسراباليمينيةالحدليدةور،تالطبوراءه،تلهث

ه-ذهفي،ي3الاشتراالتحولإقطرحسمبمان.وراءه

لزضالم،جذرياصلاحكلوشرطالبدءنقطةهوالبلمدان

العصريةالدولةقيامشزطوهو...التعليموغيرالتعليم

ت،الطبقهـةدو..لضرورةباالمضمونااطيةقرليمولدا

الثورية.الوطنية

خلقمن،وتقدمىةيةثورتاريخيةكحركةيةصروالنا

ور-ارهـ،فصجمورتالثوربةالوطنيالتحريرحركات

تعاديالتيسةوالتقدمى4ألوطش-الطبقاتمنالعديد

وتحلمالاجتماعيوالاصلاح،التفدمفيوترغبالاستعمار

كثيرفيالخياليطبعهاقدالاشتراكيةمنوباشكالبالرخاء

ا*ا!بادار-ا)ا!ر.-قيافياقيجحااءهركاوبر"))كهممافيارابرع)1(
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"هه55!هه!هه!ههـه"ح!هـه

منالعديدبينواسعاحلة،مثلتولانها.الاحيانمن

حركتهاصراعصاحبفقد،الوطنيالاساسعلىالتياوات

الثورةتقدمفيترىكاجتطبقيةف!ئاتوا/-صلاخ،لثديد

ايديولوجيةالاغلبفيسادهاكم-ا،مصالحهاءلىخطرا

تثبت،كلهالثالثالعالمبمىدرولكنو.فيقوالتوستط-الو

النظمهذهعلىاخراان،للشكمجالايدعلابما

عدوهـوان،الاساسؤيداخلهامنيأ.زبوالحورات

التحديدوجهعلىب3يرالجديدالاستعماروهوالرئشصي

الىرددسياساتمنويشفبد،فيهااليء-ضيةالاج!حىة

رهن،وحمايستهاوامنهاالثوراتهذهت!دمان.والضعف

وحسم،اليمينمواقعوزصفيةالوس!سياررصةبهزيم-ة

.التحولطريق

مدعوةو.رقدمى!ةةتورتاريخيةكحركةالناصريةان

وقبلهاصلاالتصببرجازاذاهذا،ذاتهاتتخطىانالى

بدأخلها،اليمينهزيهـمةبهونعني،السياسيالقاموس

بعدصواثرتاغتنتالتيالجديدةلطبقاتامواقعوت!صفية

زخفيوالتيالقدرمة،والطبقاتالاستعمارمواقعازاحة

-"الشعهيرألجظلحركةوعداءهاوريالحقيانتماءها

للشيوءية.العداءاقنعةتحت

العالمنطاقعلىاليارقوىرينالثوريالتحالفان

الطبقةواحزابوأ-زار"ال!تىوءياليسمارلي-ن،كلهالعرإي

و!دههوالوطنيوالناصري2العربيواليمسارالعاملة

بهايمرالتيالراهضةالمرحى)-ةعاى!تخطياليومالقادر

علىئلانتصاريىةوالاو!لشراًفصرزوو،بيلعرالوطنا

.المغولمنذالوطنهذااجههيوتحداخطرفيالعدو

ضعانتوينبغيالتيالادواتمناداةفهوالتعليماما

الشاملة،المقرطةمناطاوفي،العاملالشعبيدفى

كلفياثبتالذيالدورذلك..وقيادتهدورهلبروز

الحاسم.العنصرانهبشعوبنامرتاتياالازكل!ت

دبرمترياديبالقاهرة
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