نظام تعليمي حدث وال حرج
قمنا بثورة واحتفلنا بذكراها مرة تلو األخرى ،وما زال نظامنا التعليمي يف مصر يغص مبشاكله التقليدية ،شأنه شأن ما خاله من أمور
حياتنا ،وال أغادر احلقيقة حني أنزع عنه صفة النظام ،فلقد أملت به جوائح ألبسته ثوب التخلف واالحنطاط .أما آن لنا التحلل من
أدران تعليمنا العتيق؟! أما آن لنا أن نتسنم ركب التقدم والرقي؟!
ظللنا مهجوسني بامتحانات نصف العام وآخره حىت أوردنا ذلك ما حنن فيه ،فقد كنا ننهل من العلم بنهم ال لشيء إال لننساه
ويذهب عنا مجلة وتُطوى سنوات عمرنا بني أركان مؤسساتنا التعليمية بال طائل .خيرج طالب العلم من مؤسساتنا كما دخل عريانا
دون علم يسرته إال من رحم ريب ،آية ذلك ما نراه من جهل وبطالة مردمها إىل مؤسستنا التعليمية السقيمة.
لقد انشغلنا بكل ما هو سياسي وتناسينا كل ما هو تعليمي ،متومهني أن انصالح األول جير يف ذيله انصالح الثاين ،لكن هذا هذاء
وخلط لألوراق ،لقد انقلبنا على النظام السياسي وأساليبه املرذولة ومل نلتفت إىل نظامنا التعليمي ولو من باب الشفقة على أجيالنا
الضائعة .لو أخرج نظامنا التعليمي عقوال سليمة مستنرية بالعلم ،وال أقصد العلم الدنيوي فحسب بل أقصد كذلك العلم الشرعي ،ملا
كانت مصيبتنا اآلن يف الفتاوى السياسية والدينية اليت تُطلق على عواهنها من حني آلخر وجتد مبتغاها يف من يصدقها ويؤمن هبا دون
إعمال لعقل أو منطق .وغين عن البيان أننا لن نقي بالدنا شرور هذا الزمان وحنقق ما نرنو إليه إال مبعلم ال يبخل بعلمه وبطالب يقدر
هذا العلم ،مع وجود ذلك اخليط الرفيع من االحرتام بني االثنني.
لقد صمت آذاننا شعارات االرتقاء باملعلم وحتسني آدائه ،ناسني أو متناسني أن ذلك املعلم كان يوما جزءًا من القاعدة العريضة

ملنظومتنا التعليمية وهي الطالب ،فكيف ينصلح الفرع دون اجلذر وإن مل ينصلح الفرع فما فائدة اجلذر؟! املعادلة بسيطة للغاية؛ إذا

صلح املعلم سينصلح الطالب وإذا صلح الطالب سينصلح املعلم.
لقد تقزم دور املعلم يف مدارسنا إىل أن صار املعلم يدخل الفصل من باب أكل العيش فحسب ،وليس من باب إمتام رسالته ،تلك
الرسالة السامية اليت أفل بريقها وتالشى أثرها مع غياب املعلم القدوة الذي يغرس يف أبنائنا بذرة علم وبذرة أخالق تُسقيان من رحيق
تلك الرسالة ليخرج جملتمعنا من هم قادرون على محل أثقاله وإصالح هناته.
كبريا من املسؤولية جتاه تربية األبناء وتعليمهم وصقل مواهبهم ،فاجلزء األكرب من مسؤولية ذلك يقع أيضا
إذا كنا قد محلنا املعلم نصيبًا ً
على عاتق اآلباء وأولياء األمور .وال يزال اآلباء يف بالدنا يعانون من متالزمة ُكلييت الطب واهلندسة ،ذلك الداء العضال الذي تفشى

بني اآل باء وتسربت عدواه إىل األبناء .تبدأ أعراض ذلك املرض يف الظهور لدى اآلباء عند مرحلة معينة من مراحل التعليم ،عادة ما
تكون الثانوية العامة ويف بعض احلاالت املزمنة تكون املرحلة اإلعدادية وأحيانا االبتدائية .ال ينفك اآلباء عن توزيع ألقاب مثل

"البامشهندس" أو "الدكتور" على أبنائهم على أمل أن يلتحقوا بإحدى كلييت اهلندسة أو الطب ،غري مبالني إن كان األبناء يتمتعون
باملوهبة واإلرادة لاللتحاق بإحدامها أو حىت يرغبون يف ذلك.
تلك هي مسببات املشاكل اليت تكدر صفو نظامنا التعليمي وتضعنا يف مصاف الدول املتخلفة تعليميًا .وبالرغم من ذلك ليس علينا

أن هندم نظامنا التعليمي من أساسه ولكن علينا أن نبدأ مبعاجلة مشكالته واحدة تلو األخرى .أليس منا رجل رشيد يستطيع توجيه
أنظار مسؤولينا صوب تلك املسائل؟!
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