
 

 األوضاع المجتمعیة وأثرها على التعلیم األساسي في مصر

  ٢٠٠٩-١٩٩٢الفترة من 

  فاطمة مصطفى أمین عیاد/ إعــــداد

من البدیهي أن تنعكس األوضاع المجتمعیة في مصر خالل فترة الدراسة على 

التعلیم بصفة عامة والتعلیم األساسي بصفة خاصة، فالتعلیم یتفاعل مع حركة المجتمع إما 

ًلبا أو إیجابا صعودا أم هبوطا، ولقد شهدت مصر تقلبات حادة في خریطتها االقتصادیة س ً ً ً

وتوجهاتها االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة منذ منتصف القرن العشرین خاصة بعد قیام ثورة 

ٕم، وانهائها للنظام الملكي وتقویض أركانه، حیث انعكست توجهات النظام ١٩٥٢ یولیو ٢٣

الخریطة االجتماعیة وتأثر البناء االجتماعي بشدة بعد إزاحة قوات االحتالل الجدید على 

  .وطبقة كبار مالك األراضي الزراعیة

ُ        وبعد تراجع دور الرأسمالیة المصریة والمتمصرة واألجنبیة وعزوفها عن المشاركة في 

وقت الذي كانت خطط التنمیة التي طرحها الضباط األحرار بعد تولیهم السلطة في نفس ال

ٌالمعركة تدور بین المعسكرین الغربي والشرقي وبین األیدیولوجیتین االشتراكیة والرأسمالیة، كل 

یحاول استقطاب دول العالم الثالث ومصر في القلب منها، وكان لتقلب مصر بین اتباع 

ضان الرأسمالیة ُنظریة التنمیة المعتمدة على الذات الرافضة للتبعیة من ناحیة واندفاعها إلى أح

الغربیة بعد رحیل عبد الناصر من ناحیة أخرى أثره الكبیر على األوضاع المجتمعیة وعلى 

  .فلسفة التعلیم

ًونظرا ألهمیة هذه المرحلة الدقیقة وما طرأ علیها من تطورات وأحداث مهمة، وجب 

 أربعة دراسة هذه األحداث، حیث یتم فیها توضیح األوضاع المجتمعیة في مصر من خالل

ًاألوضاع االقتصادیة واألوضاع االجتماعیة، ثم األوضاع السیاسیة، وأخیرا : نقاط هي

األوضاع الثقافیة، وفي نهایة الفصل ستوضح الدراسة أثر هذه األوضاع على التعلیم األساسي 

 : في مصر، وسیتم عرض بدایة الفصل من خالل اآلتي
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  : األوضاع االقتصادیة-ًأوال 

تتبع للتطورات الدولیة واإلقلیمیة التي شهدها النظام االقتصادي العالمي الجدید،     لعل الم

ًیرصد عدیدا من المتغیرات التي شكل الجانب االقتصادي منها المحورالرئیسي خاصة في 

  :ومن هذه المتغیرات نرصد)١(القرن الحادي والعشرین

 .مرحلة االقتصاد الموجه .١

عبد الناصر إلى تعظیم دور الدولة في العملیة االقتصادیة،  زمن  بها فياتجهت الدولةوالتي 

ٕوأصبح االقتصاد المصري اقتصادا موجها یستند على التخطیط المركزي، والى قطاع عام  ً ً

كبیر، األمر الذي مكن عبد الناصر من النهوض بمصر وباالقتصاد المصري حیث كانت 

ي الذي انتفع به الفالحون إصدار قانون اإلصالح الزراع: أهم اإلجراءات في ذلك

ُوالمعدمون، وتأمیم قناة السویس، ووضع برنامج للتصنیع، ثم إصدار الخطة الخمسیة التي 

،  ١٩٦٧ إلى أن حلت هزیمة، عاملة االقتصادیة،ًحققت نجاحا في كافة مجاالت وأنشطة الدو

  .)٢(التي غیرت من أحوال البالد

، تشجیع االستثمارات ١٩٥٧اصر وحتى، عام حاولت الدولة في بدایة حكم عبد الن     و

األجنبیة لتعالج الفجوة االستثماریة والنقص في رءوس األموال الالزمة لتنفیذ خطط التنمیة، 

 في دعم االقتصاد المصري، مما أدى التجاه الدولة لرأسمالیة العالمیة رفضت اإلسهاملكن ا

  ).٣(إلى تمصیر الشركات والمصالح والبنوك األجنبیة

 . النفتاح االقتصادي والتبعیة للغربا .٢

ً أما خالل األربعین عاما الماضیة وتحدیدا بعد انقالب السادات على سیاسة عبد الناصر  ً

، "االنفتاح االقتصادي"سواء الداخلیة أم الخارجیة، فقد عانى االقتصاد المصري من سیاسة 

ستثمار ورأس المال العربي ، في شأن نظام اال١٩٧٤لعام ) ٤٣(التي غیرت بالقوانین أرقام

لعام ) ٥٩(ً، هذا فضال عن القانون رقم ١٩٧٧لعام ) ٣٢(واألجنبي، والقانون المعدل له رقم

 بشأن تنظیم االستثمار بالمجتمعات العمرانیة الجدیدة من توجهات السیاسة ١٩٧٩

مارس ُاالقتصادیة لمصر، حیث كان الهدف من إصدار هذه القوانین توفیر مناخ استثماري ت
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ًفي إطاره االستثمارات المصریة والعربیة واألجنبیة دورا أكثر أهمیة في تعدیل هیكل االقتصاد 

ًالقومي؛ لیكون متوافقا مع متطلبات التطور االقتصادي واالجتماعي في العالم
)٤(.  

،  أمام أصحاب المهنُ      وأدت هذه التغیرات في مجملها إلى تضییق فرص الترقي

حاب المهن صحاب الدخول العلیا للتوسع واالنتشار على حساب أصٕواعطاء فرصة أل

رستقراطیة الزراعیة والرأسمالیة الكبیرة في االستغالل الزراعي ٕواطالق حریة الطبقة األ

  .)٥(الكثیف، مع تراجع الحكومة عن استصالح أراض جدیدة

القطاع العام،      وكان من نتائج تجربة االنفتاح ظهور عدة مشكالت منها التخلص من 

تثمارات األجنبیة، ٕواتاحة الفرصة لظهور القطاع الخاص، وهو الهدف الذي سعت إلیه االس

فعلى الرغم من اهتمام عبد الناصر بالقطاع العام وتنمیته إال أن الحكومات في عصر االنفتاح 

  .)٦(تركت هذا القطاع یغرق في سوء األداء مما عرضه للخسائر وأدى في النهایة إلى بیعه

بشأن ) ٦٥(، صدر قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ١٩٧١      وفي سبتمبر، عام 

 العربي استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة الذي أتاح الفرصة أمام رأس المال

 ضریبیة لالستثمار في البالد، كما أسهم البنك المصري الدولي مع واألجنبي لتقدیمتسهیالت

،وأصبحت متاجر القطاع العام )٧(البنك العربي األوروبي وأوروبیة في إنشاء عدة بنوك عربیة

ُمكدسة بالسلع المستوردة رغم تراكم المخزون المحلي لدیها، ونتیجة لذلك أصبحت شركات 

  .)٨(القطاع العام تتعامل مع البنوك األجنبیة

 عملیة التحول نحو وانتهى األمر ببیع القطاع العام للقطاع الخاص المصري واألجنبي ضمن

ل في كافة االقتصاد الرأسمالي الحر في مصر، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعم

ك الدولي، العملیة التي بضغوط قویة من صندوق النقد الدولي والبنقطاعات االقتصاد، 

  .)٩(ذهلة من الفساد ونهب المال العامُمستویات مأدتل

 نزع الملكیة العامة للدولة كانت أحد شروط صندوق النقد       ویكاد ینعقد اإلجماع على أن

ٕوالبنك الدولیین إلعطاء القروض والتسهیالت الجدیدة والغاء بعض الدیون الخارجیة بنسبة 

ًمن إجمالي دیون مصر الخارجیة، كما تمثل تصفیة القطاع العام محورا أساسیا من %) ١٥( ً

لى الدول المدینة والتي ترجع إلى العوامل التي تقع ع)١٠( الهیكلي التكیفمحاور برامج
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الخارجیة التي مرت بها الدول الدائنة مثل حالة الكساد االقتصادي العالمي الذي أدى لخفض 

 أسعار الصرف باألسواق النقدیة وتقلباتطلب البالد الدائنة على صادرات البالد المدینة، 

  .نامیةالعالمیة، وتفاقم نزعة الحمایة ضد صادرات البالد ال

ً      ومن هنا رأت الدول الدائنة أن أحد الحلول هو إعادة جدولة الدیون، فضال عما یرافقها 

من شروط قاسیة مرتبطة بقبول البلد المدین لتوجهات اقتصادیة اجتماعیة جدیدة، خاصة 

بالشروط التي وضعهما نادي باریس ونادي لندن، والتي نتج عنها الركود والبطالة وارتفاع 

ٕاعطاء وراجع العجز في میزان المدفوعات، سعار مع انخفاض مستوى المعیشة، وبالتالي تاأل

، وهذه هي )١١(ألجانب مقابل التنازل عن جزء من دیونناجزء من عملیات الخصخصة ل

  .التجربة المریرة القاسیة التي مرت بها مصر

اجیة إلى أكبر مؤسسة       لقد تحولت الدولة الرأسمالیة في ظل االنفتاح من مؤسسة إنت

ًابتداء من " السلع المستوردة " ًاستهالكیة في المجتمع، حتى باتت سوقا لسلع االستهالك 

ًالقمح وانتهاء بالسیارات الفاخرة وصفقات شراء األسلحة، بل أصبحت وسیطا مالیا بین رأس  ً ً

دایة من هنا المال المحلي والدولي، بما تعقده من قروض ضخمة مع المؤسسات الدولیة، وب

عرفت مصر أسوأ صور االستغالل والتبعیة عندما وجدت نفسها في النهایة تعیش على 

الدیون  متها هي إغراق البالد في للخروج من أزلوسیلة الرئیسیةالقروض األجنبیة، وأن ا

، )١٢( التبعیةالخارجیة ثم استخدام القروض الخارجیة لمتطلبات توسعاتها بما یضمن استمرار

 بلیون دوالر مقارنة ٣٠وفاة السادات، كانت دیون مصر الخارجیة قد وصلت إلى فعند 

، مما سیوضح أثر هذه الدیون في إضعاف )١٣( بلیون دوالر عند وفاة عبد الناصر١.٧٥بـ

القدرة االقتصادیة للبالد على مواجهة متطلباتها، مع إبراز الفارق الواضح بین سیاسة 

  .السادات وناصر

للنظر أن الوالیات المتحدة األمریكیة كانت على رأس الدول المانحة  ومن الالفت 

، حیث )م١٩٩٩-١٩٧٥(للمساعدات االقتصادیة الخارجیة لمصر خاصة خالل الفترة من 

 من إجمالي المساعدات االقتصادیة الخارجیة )%٤١.٢(بلغت المعونة األمریكیة حوالي 

ُرة منح ال ترد، بینما شكلت نسبة  من تلك المعونات تدفقت في صو)%٦٢(لمصر، وأن 
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 من إجمالي قروض مصر في تلك الفترة، مما یؤكد أن الوالیات المتحدة ) %٣٨(القروض 

  .)١٤(هي الدائن األول لمصر

  .  الخصخصة والتكیف الهیكلي .٣

ًر القطاع العام عبئا ثقیال على موازنة الدولة ومساهمته في ِ       وكان البنك الدولي یعتب ً

قتراض األجنبي، بل أصبح اإلبقاء على هذا القطاع یفوق المنافع االجتماعیة حجم اال

تحقیق أكبر عائد مرتفع في تلك فكانت خصخصته مسألة حتمیة وذلكلواالقتصادیة للبالد، 

ًالفترة، وقد زاد األمر سوءا عند توقیع مصر على اتفاقیة الجات التي فتحت الباب على 

  .)١٥(دةمصراعیه أمام السلع المستور

دخول في مرحلة اإلصالح االقتصادي التي ترجع إلى منتصف الثمانینیات،    إضافة لل

حینما أبدت الحكومة األمریكیة رغبتها في قیام مصر بعملیة إصالح اقتصادي والتحول نحو 

االقتصاد الرأسمالي الحر،وذلك عندما أطلت الدیون الخارجیة برأسها في مصر، وظهرت 

 بدأ التوجه لتطبیق برنامج اإلصالح االقتصادي ،الیة في شركات القطاع العاماالختالالت الم

  .)١٦(الذي اعتبره لبعضهم المنقذ الوحید لكل ماتعانیه مصر من أمراض اقتصادیة واجتماعیة

      والحاصل أن مصر عانت منذ بدایة الثمانینیات من ارتفاع مؤشرات األزمة االقتصادیة 

ر ذلك في تراكم كثیر من الدیون الخارجیة وعجز مستمر في میزان على نحو واضح، وتبلو

المدفوعات مع تضاؤل حجم االحتیاطات النقدیة الدولیة وتزاید شدید في االعتماد الغذائي 

، وبانتهاء أعوام الثمانینیات وصلت مصر لمرحلة من االختالالت )١٧(على الخارج

عنها عدید من المشكالت االقتصادیة كان على االقتصادیة النقدیة والمالیة والهیكلیة نتج 

  :)١٨(رأسها

 .١٩٨٩/١٩٩٠عام % ٢١.٢ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى حوالي  -

من الناتج المحلي % ١٥.٨ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى  -

 .اإلجمالي

 . ملیار دوالر١.٢تزاید العجز الكلي في میزان المدفوعات إلى حوالي  -

 .من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي% ١٢٣وصول الدیون الخارجیة إلى حوالي  -
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 .١٩٨٩/١٩٩٠عام % ١٥ارتفاع معدل البطالة إلى ما یقرب من  -

 .تزاید االختالالت في هیكل أسعار السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج -

د النظام أن ُ ونتیجة لجملة االختالالت التي صاحبت االقتصاد المصري في تلك الفترة، وج

الحل األمثل للخروج من هذا المأزق في توقیع مصر التفاق مع صندوق النقد الدولي في، 

، وعلى قرض للتكیف الهیكلي مع البنك الدولي في أكتوبر من نفس العام حیث ١٩٩١مایو

تطلب من الحكومة المصریة إدخال إصالحات رئیسیة في قطاعي المال والتجارة والقدوم 

% ١٠ئیسیة لالقتصاد، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة اقترب من على خصخصة ر

 إلى ١٠من الناتج المحلي االجمالي، وارتفاع في معدل التضخم الذي تراوح ما بین 

١٩(%٢٠(.  

؛ لیعطي ١٩٩١لعام) ٢٠٣(      وانطلق نظام الخصخصة مع صدور القانون رقم 

 من بین ١٩١، وقد تم خصخصة %٤٩ى للجمعیات العمومیة حق بیع أسهم الملكیة حت

إلى جانب توسع ) ٢٠٠٢-١٩٩٣( شركة تملكها الدولة فیما بین عامي ٣٠٠أكثر من 

الخصخصة لتشمل بنوك المضاربة المشتركة والبنوك العامة وشركات التأمین العامة وقطاع 

  .)٢٠( شركة حكومیة٣١٤ شركة من بین ٩١، تم خصخصة ١٩٩٨النقل، وبحلول، عام 

كالت التي واجهت القطاع االقتصادي المصري منذ التسعینیات وحتى عام المش .٤

٢٠٠٩.  

       عانت القطاعات االقتصادیة المختلفة هي األخرى منذ التسعینیات من القرن العشرین 

  : من مجموعة كبیرة من المشكالت، منها٢٠٠٩وحتى عام 

ن ارتفاع معدالت النمو التي       فیما یخص قطاعي الصناعة والزراعة فإنه على الرغم م

شهدها القطاع الصناعي في السنوات األخیرة إال أنه تأثر بعدید من المعوقات، كان من 

 الخدمات الداعمة ارتفاع تكلفة األراضي المخصصة للصناعات التي افتقدت إلى:أهمها

ودیة برامج محدلعملة والرسوم والخدمات المصرفیة وارتفاع أسعار الفائدة وسعر الالستثمار، 

  .)٢١(نتاج وجودته في عدد من المحافظاتومراكز رفع كفاءة اإل
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 ومنناحیة أخرى ارتفع معدل االستثمار في القطاع الخاص أمام القطاع العام حیث بلغت 

 ملیار ١٠٧.٩بنحو ) ١٩٩٥-١٩٩٢(االستخدامات االستثماریة المستهدفة لألعوام الثالث 

، وخالل هذه األعوام الثالثة %٩٧ ملیار جنیه بنسبة ١٠٤.٥جنیه، كما بلغ المنفذ منها 

والهیئات االقتصادیة ) الجهاز اإلداري واإلدارة المحلیة والهیئات الخدمیة(نفذت الحكومة 

  .)٢٢(من المستهدف له% ٩٠استثمارات بلغت نسبتها نحو

 بلغ فقد) ٢٠٠٢-١٩٩٧(أما بالنسبة لالستثمارات المنفذة خالل الخطة الخمسیة الرابعة 

، والقطاع الخاص والتعاوني %٧.٤حجم االستثمارات المنفذة في قطاع األعمال العام نحو 

مما أكد % ٤٢.٩وقطاع الحكومة والهیئات االقتصادیة بلغ %٤٩.٧وقطاع االستثمار بنحو 

على وصول القطاع الخاص ألعلى معدالت االستثمار، حیث كان متوسط نسبة االستثمار 

وقد قام القطاع الخاص والتعاوني % ١٩اإلجمالي خالل الخطة نحو إلى الناتج المحلي 

بتنفیذ نصف هذه االستثمارات، بینما نفذت الحكومة والهیئات االقتصادیة والشركات النصف 

  .)٢٣(اآلخر

، فقد انخفضت استثمارات القطاع الخاص لتصل ٢٠٠٧/٢٠٠٨      ووصوالللعام المالي

-(المنفذة، أي بمعدل انخفاض طفیف وصل إلى من إجمالي االستثمارات % ٦٧إلى 

  .)٢٤(٢٠٠٧/٢٠٠٨- ٢٠٠٦/٢٠٠٧فیما بین عامي %) ٤.٦

       وبتتبع إسهامات كل من القطاعین العام والخاص في الدولة لوحظ احتالل القطاع 

الخاص المكانة األكبر في اإلسهامات، مما یؤكد تدهور أوضاع القطاع العام نتیجة سیاسة 

  .تبعة للقضاء علیهالدولة الم

ً اتخذت الحكومة كثـیرا من اإلجراءات (*)    وفیما یتعلق بتدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة

لتشجیع تدفق هذه االستثمارات، حیث عدلت القوانین القائمة وأصدرت قوانین جدیدة للتوافق 

إلجراءات التي ألزم مع هذا المناخ، مثل قانون حوافز االستثمار وقانون البنوك ، وتسهیل ا

  .)٢٥(بها المستثمر األجنبي مع ضمان حقه في تحویل أمواله دون أدنى قید

من ناحیة ) ١٩٩١ – ١٩٩٠(    والالفت للنظر أنه قد حدث تدهور ملحوظ في العامین

 ملیون دوالر بمعدل ٣٠٠، ٧٠٠تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة، إذ انخفضت إلى نحو 
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، وأرجع بعضهم هذا التدهور إلى اضطراب األوضاع السیاسیة %١٣٣انخفاض وصل إلى 

 األوسط، إال أنه سرعان ما عاد تدفق رءوس األموال األجنبیة إلى مصر على أثر في الشرق

، لیصل ١٩٩٢ ملیون دوالر، عام ٥٠٠ حیث ارتفع من ١٩٩٠أزمة الخلیج في أغسطس

، مما یوضح  %٢٠٦ إلى  بمعدل نمو وصل١٩٩٥ ملیون دوالر، عام ١٥٣٠إلى نحو

  .)٢٦(تحسن مؤشرات النمو

ًشهدت االستثمارات األجنبیة ارتفاعا ملحوظا من بینما   ملیار دوالر في النصف األول ١.٨ً

 ٢٠٠٥ ملیار دوالر في الفترة المناظرة من، عام ٣.٣ إلى نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥من عام 

صافي تدفقات  بلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وفي العام )٢٧(% ٨٠، أي بزیادة قدرها٢٠٠٦/

، %٢٣٦ بزیادة بلغت نسبتها )٢٨(ملیار دوالر١١.١االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى مصر 

 تراجع صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لالقتصاد ٢٠٠٨/٢٠٠٩ شهد، عام وقد

 ١٣.٢ ملیار دوالر مقارنة بنحو ٨.١المصري كأحد انعكاسات األزمة العالمیة لیصل إلى 

مما أدى إلى  %) ٨.٦-(  وبنسبة انخفاض قدرت بنحو٢٠٠٧/٢٠٠٨دوالر، عام ملیار 

إلى % ٣٦.٤تراجع نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلجمالي االستثمار المحلي من 

  .)٢٩(فیما بین هذین العامین% ٢٢.٤

التي وصل متوسط (*)     ومن ناحیة أخرى عانى االقتصاد المصري من ظاهرة التضخم

، ورغم أن هذا المعدل قد %١٨.٣ل السنوات العشر األولى من حكم مبارك إلى معدله خال

د بقوة تراجع بعد ذلك في النصف الثاني من تسعینیات القرن العشرین إال أنه عاود الصعو

  .٢٠٠٤في، عام % ١١.٣لیبلغ 

ً عاما تقریبا، بلغ متـوسط معدل ا٣٠ وخالل الفترة اإلجمالیة لحكم مبارك الممتد لـ لتضخم ً

ًسنویا، وهو أعلى معدل للتضخم في تلك الفترة، مما أدى إلى اضطراب حسابات % ١٢

االستثمار القائم على التوقعات، كما أدى إلى إعادة توزیع الدخل لصالح أصحاب حقوق 

ًالتملك وتحدیدا الفئات الرأسمالیة المختلفة، على حساب أصحاب الدخول الثابتة من أصحاب 

ر والمعاشات الذین تعرضوا ألكثر اآلثار السلبیة للتضخم حیث انخفضت الرواتب واألجـو

  .)٣٠(دخولهم الحقیقیة
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عن % ٧.٢إلى % ٤.٧ ارتفع معدل التضخم من ٢٠٠٤/٢٠٠٥      وفي السنة المالیة 

ًقد شهدت تراجعا ل ف٢٠٠٨/٢٠٠٩لسنة المالیة لًووصوال )٣١(٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة المالیة 

ً السنوي وفقا للرقم القیاسي ألسعار المستهلكین الحضر اقتصر ًملحوظا في معدل التضخم

  .)٣٢(٢٠٠٨في یونیو % ٢٠.٢ مقابل ٢٠٠٩في، یونیو % ٩.٩على 

ً انعكاسا الستراتیجیة التنمیة ُ، فإنها تعد أزمة الدیون الخارجیة في مصر       وبالنظر إلى

عد تطبیق االنفتاح االقتصادیة واالجتماعیة التي سار علیها االقتصاد المصري ب

والخصخصة، وقد أدى اتباع هذه االستراتیجیة إلى تركیز خطط التنمیة االقتصادیة على 

% ٩و% ٥زیادة معدل االستثمار، ومع ضآلة حجم المدخرات المحلیة التي تراوحت ما بین 

في النصف الثاني من % ١٥خالل النصف األول من التسعینیات، ثم وصلت نحو 

، لجأ المسئولون إلى تغطیة هذه الفجوة عن طریق الموارد ٢٠٠٠ى، عام التسعینیات، وحت

األجنبیة دون االهتمام بتعبئة المدخرات المحلیة الممكنة، وكان لذلك أثره في تزایداالعتماد 

المؤید للتحالف المضاد للعراق في حرب الخلیج الثانیة بین الكویت )٣٣(على التمویل الخارجي

بتطبیق برنامج صندوق النقد الدولي، لكن الدیون الخارجیة المصریة ، ١٩٩١والعراق، لعام 

، عادت للتزاید مرة أخرى ٢٠٠١ ملیار دوالر في منتصف، عام ٢٦التي تراجعت إلى نحو 

  .)٣٤(%٣١ ، أي بمعدل نمو وصل إلى ٢٠٠٥ ملیار دوالر عام ٣٤.١لتصل إلى نحو

لمركزي، ارتفع إجمالي الدین الخارجي في ً       وطبقا للتقریر السنوي الذي أصدره البنك ا

ملیون ) ٣١.٨٣١.١٠(، إلى ١٩٩٥ووصل، عام ) ٢٩.٢٥٧.١(إلى ١٩٩٣نهایة یونیة عام

، ١٩٩٧ملیون دوالر، عام ) ٢٧.٤٥٧.٢(دوالر، ثم عاود االنخفاض مرة أخرى لیصل إلى

 ًثم انخفاضها تدریجیا حتى، عام) ١٩٩٥-١٩٩٣(ممادلعلى ارتفاع حجم الدیون من 

 ملیار دوالر أمریكي ٢٨.٢، وبلغ إجمالي رصید الدین الخارجي القائم ما یعادل )٣٥(١٩٩٧

 ملیار دوالر مقارنة بنهایة، ٠.١ُ ، بما یظهر زیادة طفیفة بلغت ١٩٩٩في نهایة، یونیه 

، وبلغ نصیب القطاع العام من %٠.٣٥ بمعدل نمو طفیف وصل إلى١٩٩٨یونیه 

  . الخاصعلى القطاع% ٧.٩و% ٩٢.١الدین

     وأدت التقلبات في أسعار صرف العمالت إلى ارتفاع الین الیاباني أمام الدوالر 

 ملیون دوالر فیما ١٤٧.٦األمریكي، مما أدى الرتفاع الرصید اإلجمالي لمصر لیصل إلى 
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 ملیار دوالر في نهایة، ٢٨.١، ثم وصل إلى )٣٦(١٩٩٨،١٩٩٩بین نهایتي یونیه 

ً ملیار دوالر أي بمعدل انخفاض یعادل تقریبا ٠.٢ره  ، بانخفاض قد٢٠٠٠مارس

، وبلغ نصیب ٢٠٠٠ وحتى، عام ١٩٩٨/١٩٩٩خالل الفترة من العامین %) ٤٢٥.٢(

  .)٣٧(على القطاع الخاص% ٨.٦منه و% ٩١.٤القطاع العام 

، عام ٣٣٨٩٣، فنالحظ انخفاض الدیون بها من ٢٠٠٨/٢٠٠٩أما في العامین 

 ، وهذا یدل على التحسن النسبي في الدین الخارجي، عام ٢٠٠٩ ،عام ٣١٥٣١ إلى ٢٠٠٨

 .)٣٨(%)٦.٩ –(، بمعدل طفیف بلغ  ٢٠٠٩

% ١٨، بنسبة ١٩٩٢ ملیار جنیه، عام ١٤بلغ حواليفقد لعجز في الموازنة العامة للدولة وبالنسبةل

، وما زال هذا العجز ١٩٩٣، عام %٧.٨من حجم الناتج المحلي اإلجمالي، ثم انخفض إلى 

ًصاحبا للموازنة بل وتضاعف، كما أفاد التقریر الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، م

  .)٣٩(، عن آثار عجز الموازنة عن تمویل الخدمات االجتماعیة خاصة التعلیم٢٠٠٣عام

       وأشار تقریر االتجاهات االقتصادیة إلى بیان الحكومة الذي أشارت فیه إلى تراجع 

من الناتج المحلي اإلجمالي، عام % ٩.٦نة العامة للدولة منالعجز الكلي للمواز

، ٢٠٠٤/٢٠٠٥ بالمقارنة مع مسـتواه، عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام % ٨.٦ إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥

وبفرض دقة هذه البیانات فإن هذا المستوى بعجز الموازنة تجاوز أضعاف المستویات التي 

من الناتج المحلي اإلجمالي %) ٣( یعتبر االتحاد  األوروبي أن نسبةیمكن أن تكون آمنة، و

هي السقف المسموح به لعجز الموازنة العامة للدولة في البلدان التي یضمها االتحاد، ونتیجة 

لهذا العجز الكبیر، كان من الطبیعي أن تتزاید الدیون الداخلیة بسبب االقتراض الداخلي 

  .)٤٠(للحكومة لتمویل عجز الموازنة

ة العالمیة نفسها على االقتصاد المصري، وانعكست على انهیار ولقد فرضت األزمة المالی

 فیتراجع وانحصرت أهم اآلثار السلبیة لألزمة على االقتصاد المصـري)٤١(كثیر من البورصات

من جراء األزمة المالیة العالمیة عن األعوام السابقة، % ٢٠مؤشر االقتصاد المصري بـ

عام % ١٩.٥وتدهور ودائع البنوك من %١٠لتصبح%١٧.٣تراجع إیرادات السیاحة من

 .)٤٢(٢٠٠٨/٢٠٠٩عام % ٩.٤ إلى ٢٠٠٧/٢٠٠٨



  ة مصطفى أمین عیادفاطم/ إعــــداد                       األوضاع المجتمعیة وأثرها على التعلیم األساسي في مصر  

  - ٣٠٣ - 

ً تمثل وباال على المجتمع  ومن هنا یمكن القول إن سیاسات مبارك االقتصادیة كانت

ًالمصري أصابت تدهورا ملحوظا في جمیع قطاعات الدولة ً. 

  . األوضاع االجتماعیة: ًثانیا

ًطرابا في بنائه االجتماعي، نتیجة لتغیر السیاسات        شهد المجتمع المصري اض
االقتصادیة وما ترتب علیها من انحیاز اجتماعي حیث تأثر البناء الطبقي بسیاسات عبد 

الناصر التي أدت إلى توسیع الطبقة الوسطى وتسریع الحراك االجتماعي الصاعد لصالح 

ي یعد أهم وسائل الحراك الغالبیة العظمى من المصریین، وبتوسیع فرص التعلیم الذ

االجتماعي ثم حدث االنقالب على هذه السیاسات أیام السادات فكانت التأثیرات السلبیة على 

  .البناء الطبقي والتي تفاقمت أیام مبارك

 .  وحتى السبعینیات١٩٥٢التحوالت الطبقیة منذ ثورة  .١

توزیع الدخل الذي كان  معالجة التفاوت الشدید في ١٩٥٢        حاولت قیادة ثورة یولیو 

ًسائدا قبل الثورة، ونتج عن ذلك ضرب طبقة كبار مالك األراضي الزراعیة في الریف، ثم 

بمقتضى قانون تحدید الملكیة تم تحجیم الرأسمالیة المصریة واألجنبیة بالتمصیر والتأمیم، 

زنها وانعكست هذه السیاسة على بقیة الطبقات والشرائح حیث أصبح للطبقة العاملة و

االقتصادي واالجتماعي، وانتعشت الرأسمالیة المتوسطة والصغیرة في الریف والمدینة مع 

تضخم الفئات المتوسطة والحدیثة منها نتیجة إلقرار مجانیة التعلیم وحق جمیع الخریجین في 

إضافة إلى نشأة الطبقة الجدیدة التي سیطرت على جهاز ت الحكومیة، التعیین في المؤسسا

  .)٤٣(والتي نجحت في الحصول على مرتبات وبدالت مرتفعةالدولة 

ومن هنا لوحظ أن سیاسة عبد الناصر دفعت بمعدالت الحراك االجتماعي لمستویات علیا، 

ًفنتیجة إلقرار مجانیة التعلیم وتلقي التعلیم دفعة قویة في عهده أصبح هناك توسع كبیرا في 
معیة، مما أدى لرفع المستوى االقتصادي مراحل التعلیم المتعددة امتدت للمرحلة الجا

واالجتماعي لطوائف كثیرة من مستأجري األراضي الزراعیة والعمال الصناعیین؛ إلعطائهم 

  .)٤٤(فرص للترقي وفتح أبواب جدیدة لهم في االقتصاد

       وفي أوائل السبعینیات عند قدوم الرئیس السادات وخاصة بعد تطبیق سیاسة االنفتاح 

دي، تم فتح المجال أمام الرأسمالیة التقلیدیة للعمل في كافة مجاالت النشاط االقتصا
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ُاالقتصادي، أما الجزء األعظم من الرأسمالیةاالحتكاریة الكبیرة التي ضربت في الستینیات 

... من جراء التأمیم باتت تعمل في مجال االتجار باآلثار والمخدرات والعمالت واألسلحة 

ي الزراعیة لبعض رجال األعمال من القطاع الخاص بأسعار منخفضة ُالخ، ومنحت األراض

ٕلتمكنهم من تحقیق أرباح طائلة واعادة األرستقراطیة الزراعیة والرأسمالیة الكبیرة التي تقلصت  ُ

في فترة حكم عبد الناصر حتى تم نزع المكاسب التي حصل علیها فقراء ومتوسطي 

  .)٤٥(الدخل

الكادرات الوسطى (االستثمار التي میزت شریحة التكنوقراط       إضافة لظهور قوانین 

، على حساب الشریحة البیروقراطیة المتمركزة في أجهزة الدولة )والعلیا في القطاع العام

لحصر هذه الشریحة  واستبعاد بعضهم عن السلطة، مما مهد الطریق أمام الرأسمالیة 

  .)٤٦(لة التخلص منهاُالخاصة لمحاصرة البرجوازیة البیروقراطیة ومحاو

ُ      ولقد أدت هذه التغیرات في مجملها إلى تقلص فرص الترقي أمام أصحاب المهن الحرة 

في كافة القطاعات، وسیطرة الرأسمالیة الزراعیة على األراضي الزراعیة، وترك أصحاب 

 مما أثر الدخول العلیا لالرتقاء واالنتشار والترقي في مقابل انحدار أصحاب المهن األخرى،

  .)٤٧(بالسلب على الفئات العظمى من شرائح المجتمع المصري في تلك الفترة

ُ     وال نستطیع إغفال الطبقة الوسطى التي ال زالت تعد القاعدة العریضة في المجتمع 

ًالمصري، حیث ضمت عدیدا من الشرائح االجتماعیة في مختلف قطاعات الدولة، فقد 

 في السبعینیات بارتفاع مستوى دخلها، وتمتعها بكثیر من البدالت منهاالشریحة العلیا تأثرت 

والعالوات والزیادات في رواتبها إضافة المتالكهم لودائع بالنقد األجنبي، وحصولهم على 

الشریحة مرتبات بالعمالت األجنبیة من المشروعات األجنبیة التي یعملون بها، أما عن 

اق العام للخدمات االجتماعیة كالتعلیم والصحة وزیادة  منها فتمیزت بانخفاض اإلنفالمتوسطة

البطالة؛ ألن أغلب أفرادها یعیشون على المرتبات والدخول الثابتة التي یحصلون علیها من 

مرتباتهم، كما أن بیع القطاع العام أدى إلى تسریح أعداد كبیرة من عمالة هذه الشریحة التي 

التیكانتمن أكثر الشرائح التي تعرضت لدنیا الشریحة اكانت تعمل في هذه الشركات، و

ًللضرر؛ ألنها كانت تعتمد على الدعم السلعي المقدم من الدولة ؛ نظرا ألجورها المنخفضة  

  .)٤٨(وبإلغاء هذا الدعم تم القضاء على هذه الشریحة بل وسحقها
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أ على البناء       ولعلنا نستنتج مما سبق أنه نتیجة التحوالت والحراك االجتماعي الذي طر

مهنیین وعاملین ( الطبقي في مصر في تلك الفترة صعود بعض األفراد من طبقات مختلفة 

، ةُاستطاعوا تحقیق ثروات كبیرة، معتمدین في ذلك على القیادات الطفیلی) بشركات خاصة 

وقد ترتب على ذلك وجود حراك اجتماعي مشوه أدى لخلق عمالة طفیلیة غیر منتجة، مما 

 في التعلیم، فلم یعد  المكانة االجتماعیة لألفراد تأثرت بها الطبقة الوسطى خاصةأثر على

یرتبط بتقلد الوظائف المهنیة ذات الدخل المرتفع، بل أصبحت الرشوة والمحسوبیة والفساد 

ة، ُالمعاییر المتبعة عند االختیار، مما أدى لشعورهذه الطبقة باإلحباط واالضطرار إلى الهجر

 .)٤٩(ة الوسطىوسحق الطبق

 أحد أهم العوامل الدافعة للحراك االجتماعي، فقد أصبحنا - وال یزال–وبدیهي أن التعلیم كان 

حراك اجتماعي صاعد وتم ذلك عندما ُأطلقت مجانیة التعلیم : األول: أمام نوعین من الحراك

 الشعب قبل ثورة یولیو وتوسعها بعد الثورة حیث أعطى عبد الناصر الحق لقطاع واسع من

من الحصول على التعلیم، مما أتاح الفرصة ألبناء الفقراء ومتوسطي الدخل الترقي في 

حراك : الثانيوالخ، ....المجتمع وتولي أماكن متعددة في القیادة السیاسیة واالجتماعیة 

وهي " الثورة المضادة " اجتماعي هابط كان في عهد السادات عندما ُأطلق مصطلح 

ًلهدم كل ما حاولت ثورة یولیو بناءه، حیث أقام السادات نظاما طبقیا محاوالت السادات  ً
قاعدة علیم، مما حرم یضع القیود على الطبقات الشعبیة نحو التقدم االجتماعي، من خالل الت

  .)٥٠(أبناء الوطن من التعلیمعریضة من 

 .٢٠٠٩األوضاع االجتماعیة منذ الثمانینیات وحتى عام  .٢

ًفاوت الطبقي بعد قدوم مبارك استكماال لسیاسة السادات االجتماعیة حیث      ولقد ازداد الت

 :)٥١(سیطرت على المجتمع المصري عدة ظواهر، لعل أهمها

ًهجرة األیدي العاملة والحرفیین غیرالمهرة إلى دول النفط، والتي كانت منفذا   -أ 

ب منهم ًللصعود االجتماعي، حیث لم یجدوا متاعب في ذلك؛ نظرا ألن ذلك الیتطل

  .ُدرجة محددة من التعلیم

 ارتفاع معدل التضخم الذي رفع من معدالت الحراك االجتماعي وأحدث تقلبات   -ب 

ُعنیفة في البناء الطبقي استفاد منها مالك العقارات، وأصحاب الصناعة 
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ُوالمشتغلین بتجارة الجملة، وتضرر منها العاطلون عن العمل وأصحاب المعاشات 

رائح كبیرة من الطبقة  الوسطى من موظفي الحكومة وصغار الموظفین، وش

  .والقطاع العام وصغار المهنیین حدیثي التخرج

وترتب على تلك األوضاع إعادة توزیع الدخل لصالح األغنیاء على حساب الفقراء، 

، وفرض ضرائب على المبیعات لتحل محل ضریبة ةوارتفاع األسعار خاصة السلع الغذائی

انخفاض تة والمحدودة، وعلى المستهلكین أصحاب الدخول الثاباالستهالك مما أثر 

ُفرصاالستثمارالخاص والدخل القومي ومستوى التوظف، مما أشار إلى أن السیاسات المتبعة 

كانت جمیعها لصالح األغنیاء على حساب الطبقات محدودة الدخل وأصحاب الدخول الثابتة 

تي وقع علیها الضرراألعظم من جراء هذه ُوالطبقات الفقیرة المعدمة منخفضة الدخل ال

  .)٥٢(السیاسات

       وبمجيء التسعینیات بدأت الطبقات التي ساعدت على ظهورها سیاسات السادات في 

التمركز وفرض السیطرة في عهد مبارك وخاصة عند تبني سیاسات التكیف واإلصالح 

ًختلفة التي ظهرت مؤخرا، وقد تم االقتصادي، فبرزت الطبقة الرأسمالیة المصریة بشرائحها الم

وضمت فئات قلیلة من رجال األعمال الشریحة الكبرى : تقسیم هذه الطبقة لثالث شرائح 

الذین كانوا یعملون في أنشطة سوق المال وأنشطة الوكالة والتصنیع المرتبطة بالدول 

ئولین في األجنبیة والتي تمكنت من تحقیق مكاسب مالیة طائلة والوصول إلى كبار المس

والتي عاشت في كنف  الرأسمالیة الكبیرة ولكنها عانت من الشریحة المتوسطة الدولة، و

عدم االستقرار في حجم وكثافة رأس المال؛ لطموحها في الوصول إلى الشریحة الكبرى، أما 

ً منها فضمت عددا كبیرا من أصحاب المنشآت القزمة المنظمة وتمیزت الشریحة الصغرى ً

  .)٥٣(وعاتها واستثماراتها للتكیف مع أوضاع السوقبتواضع مشر

 وبالنسبة للطبقة الوسطى، فقد أدت سیاسات اإلصالح والتكیف الهیكلي بالتبعیة إلى تآكل 

، الذي أدى إلى ١٩٩٠الوضع االجتماعي واالقتصادي لها خاصة بعد صدور قانون، عام

ٕ واعادة )٥٤(تي تعمل منها بأجرزیادة األعباء على كثیر من شرائح الطبقة الوسطى خاصة ال

توزیع الثروات والدخول لصالح الفئات والشرائح الرأسمالیة لتقوم بدور بارز في عملیات 

، هم الحقیقیةدخولمر الذي أدى إلى تدهور مستویات ، األ)٥٥(التحول االقتصادي واالجتماعي



  ة مصطفى أمین عیادفاطم/ إعــــداد                       األوضاع المجتمعیة وأثرها على التعلیم األساسي في مصر  

  - ٣٠٧ - 

لفقیرة إلخراج أطفالهم  والتأثیر على األسر اًرج الوطن بحثا عن عمل بأجر مرتفعلهجرة خاوا

إلى المدارس للعمل المبكر معهم في الورشوالمحالت والشوارع، وانخفاض نسبة القید في 

  .)٥٦(المدارس مع ارتفاع في معدالت التسرب من التعلیم، وزیادة نسبة األمیة

      أما عن طبقة الفالحین ومالك األراضي الزراعیة، فقد استفاد كبار مالك األراضي 

لدخول في أنشطة شراء مزید من األراضي، واُلة المتبعة من اعیة من جراء سیاسة الدوالزر

بالنسبة لصغار المالك فأدت هذه السیاسة إلى إلغاء دعـم مستلزمات اإلنتاج أخرى متنوعة، و

وزیادة أسعار النقل وارتفاع اإلیجارات إلى زراعة محاصیل أقل تكلفة، وعن طبقة الفالحین 

ي الزراعیة، فقد ساء وضع فقراء الفالحین منهم بسبب إلغاء الدعم وخفض ومالك األراض

  .)٥٧(اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعیة

ُ    ومن هنا یمكن اإلشارة إلى أن األوضاع االجتماعیة منذ الثمانینیات عانت مستویات 

  .متدنیة من الفقر وسوء التوزیع وانعدام العدالة

  . یاسیةاألوضاع الس: ًثالثا

     اختلف الدور المصري سواء على المستوى اإلقلیمي أم العالمي خالل الحقب الثالث 

األخیرة في عهود الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك، فكان لمصر دور قیادي في 

الدوائر الثالث العربیة واإلسالمیة واألفریقیة في عهد عبد الناصر، مما رفع من قدرها 

  .)٥٨(١٩٦٧لمیة، حتى تعرضت لالنتكاسة الشهیرة بهزیمة ومكانتها العا

  .١٩٥٢مقدمة حول السیاسة المصریة في أعقاب ثورة یولیو  .١

، باالشتراكیة ١٩٧٠، وحتى، عام ١٩٥٢     وتمثلت التوجهات الناصریة في الفترة من، عام

تحالف " ، أو"باالتحاد االشتراكي" وتنمیة القطاع العام وحكم الحزب الواحد أو ما كان یسمى

ومعاداة الصهیونیة واإلمبریالیة الغربیة، وشعوره القومي بهموم األمة " قوى الشعب العاملة 

العربیة والعمل على حل مشكالتها، وسیاسة عدم االنحیاز والصداقة مع الدول االشتراكیة 

 .)٥٩(والعالم الثالث
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لى نهج براجماتي بقصد وكان الطریق السیاسي في دولة عبد الناصر الكاریزمیة یسیر ع

ٕتغییر الواقع وتنمیته، وان كان البعض قد أكد أنها برجماتیة مرتبطة بتوجهات تقدمیة، حیث 

ًشهدت الدولة توسعا كبیرا خالل عهده، وذلك عند إصدار عدید من الدساتیر، أحدها صدر  ً

ُ؛ نظرا ألن السیاسات العامة كانت متسقة١٩٥٦باستفتاء شعبي أال وهو دستور   مع ً

والعدالة ا یتعلق بتحقیق التنمیة التوجهات األساسیة للمشروع القومي لثورة یولیو، خاصة فیم

  .)٦٠(االجتماعیة، ومحاربة الفقر والمرض

  . مصر زمن االنفتاح .٢

       وبوفاة عبد الناصر وتولي السادات الحكم بدأت مرحلة جدیدة في توجهات السیاسة 

خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة بعكس ما تقرب من الغرب عندما بدأ یالخارجیة المصریة، 

قات مع كان یتبعه عبد الناصر من رفضه للسیطرة األجنبیة، وعمل السادات على قطع العال

، وعقده لمعاهدة السالم معها، ١٩٧٧اتخذ قراره بزیارة إسرائیل، عام االتحاد السوفیتي، و

  .)٦١(لعزل مصر داخل حدودهایة ضده ؛األمر الذي أدى لتكتل غالبیة الدول العرب

" التطبیع الزراعي "          وقد ترتب على ذلك عدة أخطار واجهت البالد عندما أخذ 

ًأشكاال متنوعة؛ حیث أعلنت وزارة الزراعة اإلسرائیلیة بالتعاون مع الوكالة الیهودیة إطارا  ً

 لیشمل تبادل ٢٤/٣/١٩٨٠ٕللتعاون الزراعي بین مصر واسرائیل وقع في تل أبیب یوم 

الخبرات العلمیة بینهما والبعثات الدراسیة، وتطویر الزراعة، ووقایة النباتات وتنظیم مزارع 

لتربیة الدواجن، واستحوذت اسرائیل نتیجة هذه االتفاقیة على آآلف من األفدنة في الصحراء 

سرائیل من شراء المواد الغربیة غرب النوباریة، إضافة إلى اتفاقیة تجاریة تم توقیعها لتمكن إ

الخ، وتصدر لمصر .....الخام مثل القطن والجلود المدبوغة والتوابل واألرز والسكر والبصل 

المنتجات الصناعیة المتمثلة في األسمدة والكیماویات والمبیدات، إلى جانب اتفاق إسرائیل 

ًمع شركة ألمانیة وایطالیة إلدخال حبوب ومبیدات سامة ومحظورة دولیا إ  ٢٥لى مصر بلغت ٕ

  .)٦٢(ألف طن

سیاسي الواحد إلى صیغة       وانتقل السادات في سیاسته الداخلیة من صیغة التنظیم ال

ُالسیاسیة المقیدة، فبعد أن أصدر ورقة أكتوبر التي أقرت ببقاء االتحاد االشتراكي التعددیة 
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قاء على االتـحاد ُكتعبیر عن قوى الشعب العاملة، توالت القرارات حتى خلصت إلى اإلب

، ثم تحولت إلى "تنظیمات" ثابتة داخله تم تغییر اسمها إلى " منابر"االشتـراكي مع إنشاء

ًأحزاب، وأدى تعدد األحزاب إلى التأثیر في طبیعة السلطة وممارساتها، ولكن ذلك كان نظریا 

ضة، مما فقط، حیث رصد الواقع أن القوانین الصادرة مثلت عقبات أمام الحكومة والمعار

، عندما )٦٣(١٩٨١أدى لحل مجلس الشعب، واستمرار التوتر في الحیاة السیاسیة حتى، عام 

اتجه السادات إلى تقلید الغرب وتكریس مبدأ الدیمقراطیة السیاسیة حتى لو كانت مجرد شكل 

  .ُال یمت لجوهر الدیمقراطیة بصلة إال ما یتعلق بظاهرة المعارضة المقیدة

  . الیات المتحدة األمریكیةمصر والتبعیة للو .١

 خاصة في السیاسة ،الحكم انتهج سیاسة مختلفة١٩٨١      وبتولي الرئیس مبارك، عام

 فقد اتخذ عدة إجراءات خالل السنوات العشر األولى وقبل أن یورط مصر الخارجیة لمصر،

نت في حرب الخلیج، تمثلت في التوجه نحو العرب بهدف إلغاء الحصار والقطیعة التي كا

مفروضة منذ أیام السادات، وسعیه نحو إعادة العالقات مع االتحاد السوفیتي والحفاظ على 

 .العالقات الخاصة مع الوالیات المتحدة األمریكیة والسعي نحو تطویرها

ً      ونظرا ألن العالقات المصریة اإلسرائیلیة كانت السبب الرئیسي في انهیارعالقة مصر 

ًتجه مبارك التخاذ موقفا قویا برفض الغزو اإلسرائیلي للبنان، عام بالعالم العربي، فقد ا ً

، عندما انسحب السفیر المصري من إسرائیل، ولكنه في نفس الوقت حرص على ١٩٨٢

، كما أكدت )٦٤(مواصلة عملیة السالم مع إسرائیل الستكمال االتفاقیات واسترداد باقي سیناء

وذلك من خالل الخطاب األول للرئیس مبارك أمام ،(*)مصر احترامها لسیاسة عدم االنحیاز

  .)٦٥(١٩٨١مجلسي الشعب والشورى في، نوفمبر

     إال أن عالقة مصر بالوالیات المتحدة األمریكیة كانت العالقة األبرز في سیاسة مصر 

 قد اكتسبت عدة مكاسب من وراء تدعیم هذه العـالقة، حیث -ٕالخارجیة، وان كانت مصر 

 ملیار دوالر مع إلغاء فوائدها، ٧.١ٌ والذي كان یقدر بـ١٩٩٠عام ،العسكري ُألغى الدین 

ًتقدیرا للدور الذي قامت به في حرب الخلیج، كما ألغت دول الخلیج مبلغا مساویا كان  ً ً

ُمستحقا على مصر قدر بـ    .)٦٦( ملیار دوالر٧.٣ً
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لى الوالیات ، ع٢٠٠١     غیر أنه من المؤكد أن هجمات الحادي عشر من، سبتمبر

المتحدة األمریكیة كان لها آثارها السلبیة على الشرق األوسط، حیث طالبت فیه الوالیات 

المتحدة الدول العربیة التعاون معها لكسب الحرب ضد اإلرهاب بهدف تغییر المجتمعات 

العربیة التي الترضى الوالیات المتحدة عن نظامها السیاسي أو الثقافي خاصة دول منطقة 

  .)٦٧(وسطرق األالش

      وعلى إثر ذلك تغیر الدور الذي أعده برنامج المساعدات األمریكیة من أجل التنمیة 

ًتغیرا جذریا في سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة، فقد رصدت المیزانیات الكبیرة إلیمانها بأن  ً

اإلرهاب، مما أدى ُتلك المعونة یمكن أن تكون أداة قویة لمساعدتها في حملتها الكبیرة ضد 

 إلى ٢٠٠١-١٩٩٨في الفترة من % ١٣النخفاض المعونة األمریكیة المقدمة لمصر من 

  .)٦٨(%)٢١.٥-(، أي بمعدل انخفاض وصل إلى )٢٠٠٥-٢٠٠٢( في الفترة من% ٨

مواجهة " ، تقدم عضو مجلس النواب األمریكي بمشروع كان عنوانه ٢٠٠٤وفي ینایر، عام 

، دعا فیه إلى منع تقدیم أیة مساعدات عسكریة أو "اسي المصرياإلرهاب واإلصالح السی

ًاقتصادیة لمصر لممارسة ضغوطا علیها، وذلك حتى یقوم النظام السیاسي بعمل إصالحات 

  .)٦٩(سیاسیة جذریة في البالد

واهتم مبارك في سیاسته الداخلیة للبالد بإعطاء مساحة من الحریة السیاسیة تتوافق مع 

یة السالم مع إسرائیل لم لة التي كانت تمر بها مصر في بدایة حكمه، فاتفاقمتطلبات المرح

فذت، والظروف االقتصادیة الصعبة التي عاشتها مصر تطلبت اتخاذ عدید من ُتكن قد ن

ً في اإلفراج تدریجیا عن المعتقلین ، والتي تمثلت)٧٠(اإلجراءات الخاصة بالسیاسة الداخلیة

نفتاح على أحزاب المعارضة ، واال١٩٨١لوا في سبتمبر، لعامالسیاسیین خاصة الذین اعتق

أنها جزء من النظام السیاسي، كما سمح بإصدار أغلب صحف المعارضة التي أغلقت في و

، والحرص على التزام الرئیس بالدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة وسیادة ١٩٨١سبتمبر، عام

انت دیمقراطیة زائفة وتعددیة ال قیمة لها ٕالقانون، وان كانت مواقفه ستثبت بعد ذلك أنها ك

  .ُوقانون یمتهن بین الحین واآلخر
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     كما أكد إعادة تصحیح شعار سیاسة االنفتاح االقتصادي وتبني مصطلح االنفتاح 

ًاإلنتاجي بدال من االنفتاح االستهالكي وذلك عندما عقد مؤتمر لالقتصادیین المصریین، 

ل المشكلة االقتصادیة، ورفع شعار الطهارة ومحاربة ؛ لبحث أفضل السبل لح١٩٨١عام

  :)٧٢( وتطرق في ذلك إلى قضیتین مهمتین هما)٧١(الفساد

ُاالعتماد الكامل على المعونة األمریكیة والتي تشمل المنحة التي الترد والقرض  -

ً ملیار دوالر سنویا، حتى صارت جزءا الیتجزأ من ٢.١المیسر الذي بلغ حجمه  ً

  .لثابتة في الدخل القومي للدولةاإلیرادات ا

تزاید حجم الدیون الخارجیة حتى تحولت إلى أزمة حقیقة عجزت الموارد الداخلیة  -

 ملیار بنهایة، عام ٦٠عن سدادها، حتى وصل الدین الخارجي إلى مایقرب من 

١٩٩١.  

ً     وقد ارتكن النظام للدستور المصري السائد منذ حوالي أربعین عاما، وهو 

ً،الذي ُألغى فیه التوجه األیدیولوجي االشتراكي الذي كان سائدا في عهد عبد ١٩٧١دستور

ُالناصر، كما حذفت العبارات التي كانت تشیر إلى القطاع العام، وأعطى الدستور لرئیس 

ُالجمهوریة مكانة متمیزة في النظام السیاسي، فواله الحق في تولي السلطة التنفیذیة 

ٕ الوزراء واصدار اللوائح التنفیذیة لتنفیذ القوانین، واعالن حالة وممارستها، وتعیین مجلس ٕ

ٕالطوارئ، وابرام المعاهدات
)٧٣(.  

ً       وتباعا لذلك توالت عدید من التعدیالت كنوع من التغییر وتوسیع الهامش الدیمقراطي 

م واإلصالح السیاسي كان أهمها اإلصالح الدستوري الختیار رئیس الجمهوریة بنهایة، عا

، ودعوة الرئیس فیها إلجراء حوار وطني بین الحزب الدیمقراطي وأحزاب المعارضة، ٢٠٠٥

من الدستور التي تتعلق بطریقة اختیار الرئیس بإلغاء ) ٧٦(وذلك بالنظر في تعدیل المادة 

ثناء قیادات من طریقة االستفتاء وتحویلها إلى طریقة االنتخاب بین أكثر من مرشح، مع است

  .)٧٤(ن االنتخابات الرئاسیةماألحزاب 

    ولقد عرف الشارع السیاسي المصري ثقافة التجاهل التي مارسها الحزب الحاكم ضد 

أحزاب المعارضة من تجاهل لمطالبهم، وضیق مساهمة األفراد والجماعات في عملیة صنع 
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 الرضا القرار السیاسي والنظر إلى تطلعاتهم على أنها غیر شرعیة، مما أدى لشعورهم بعدم

 .)٧٥(وانتشار مشاعر االغتراب واإلحباط

       وعلى الرغم من أن الدستور كان ینص على حق المصریین في تكوین أحزاب، 

ٕواعطاء مزید من الحریة في التعبیر عن أرآئهم والمساواة في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

ُب القوانین الصارمة التي كانت تقید ُوالسیاسیة، إال أن الواقع الفعلي لم یكن یعبرعن ذلك بسب

ٕالحریات والحقوق، واعالن حاالت الطوارئ المستمرة، واحتكار الدولة لوسائل اإلعالم 

ًوالصحافة احتكارا مطلقا، مما أكد أن هذا النظام كان سلطویا یفتقر إلى أبسط حقوق  ً ً

ي الذي أصاب مصر ، ولعله تجدر اإلشارة إلى أهم أسباب الركود السیاس)٧٦(الدیمقراطیة

  :)٧٧(خالل فترة الدراسة، من ذلك

 . ترك القیادة لمصلحة أجیال قدیمة تكونت معارفها وخبراتها في عقود ماضیة -

العقم المبكر الذي أصاب الدیمقراطیة السیاسیة، والذي بدأه الرئیس السادات في  -

ات ثم أواخر عهده واالنفراج الدیمقراطي الشكلي الذي بدأ في منتصف الثمانین

التراجع عنه العتبارات تعلقت بطبیعة مواجهة موجات العنف األصولي؛ حیث 

 .أسهمت في إعاقة تطور نمط الدیمقراطیة من أعلى

ة خضوع للبیروقراطیحزاب السیاسیة الحكومیة للالتعددیة الحزبیة، حیث خضعت األ -

 لوجود ، في حین أن الواقع االجتماعي والسیاسي اختلف عن ذلكالحزبیة والطاعة

جمود في الفكر السیاسي وسیطرة الحزب الوطني الدیمقراطي المعتمد على جهاز 

  .    الدولة، وافتقاره إلى القواعد الجماهیریة

تهمیش القضایا المتعلقة بالدیمقراطیة والتنمیة السیاسیة لصالح االرتداد إلى  -

 .ًاالنتماءات الدینیة تعویضا عن انتماءات سیاسیة محظورة

ُقوانین المعوقة للتطور الدیمقراطي مثل قانون الطوارئ وقانون األحزاب وجود ال -

وبعض وقائع التعذیب، مما نتج عنه الخوف والعزوف عن الخوض في القضایا 

 .السیاسیة

 .نوعیة الصفوة السیاسیة البارزة على سطح المناخ السیاسي التابعة للسلطة -
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طریقة صنع القرارات السیاسیة وغیر السیاسیة التي تصنع بعیدة عن الشعب وقریبة  -

 .ٕمن توجهات الحكومة، واعالنها قبل مناقشتها مع من تخصه

  :األوضاع الثقافیة: ًرابعا

      انعكست األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة على ثقافة المجتمع، فالثقافة هي 

ُوتعبر عنها وهي السمة الممیزة لإلنسان والتي تمیزه عن باقي المخلوقات مرآة لهذه األوضاع 

األخرى بما تمثله من إطار جامع لكل خصائصها من قیم وأخالق وعادات وسلوك ورؤى 

وطموحات مستقبلیة، وقد اتسم العصر الذي نعیشه بعدید من السمات والخصائص التي 

  .)٧٨( بالنسبة للحضارة التي ننضوي تحت مظلتهاازداد فیه التأثیر العام والعالمي والشامل

  .ثورة یولیو والثقافة .١

، بالتوجه نحو االشتراكیة كأیدیولوجیا ١٩٥٢        بدأت التحوالت الثقافیة مع ثورة یولیو

توجه التنمیة ، ثم تراجع هذا التوجه بصدور قوانین رأس المال العربي واألجنبي التي أكدت 

تنمیة الرأسمالیة، وصاحب هذا التوجه معاناة الشرائح االجتماعیة دفع المجتمع عن طریق ال

، ومع انهیار االتحاد السوفیتي، وتسید عرش الوالیات المتحدة كقطب وسطة والصغیرةالمت

واحد یسیطر على العالم، سعت هذه القوه العظمى لبناء نظام عالمي محكوم بآلیات 

  .)٧٩(العولمة

انخفاض نسبة األمیة في : الثقافة بعدة أوجه كان أبرزها ففي ظل سیادة الثورة ازدهرت 

التعلیم، ونجاح الدولة في توظیـف أدوات اإلعالم المختلفة لخدمة السلع الثقافیة والتوازن بین 

التثقیف والترفیه، مع نهوض صناعة السینما وغزو األفالم المصریة لدول الشرق األوسط 

دارس، وظهور جیل یتذوق الفن الراقي الذي ال وأفریقیا، وعودة حصص الموسیقى إلى الم

  .)٨٠(یعترف بالفوارق بین األمم، مع تقدم المسرح واألنشطة الریاضیة

 .االنفتاح والثقافة .٢

ولقد ظل هذا الزخم الثقافي طوال عصر عبد الناصر، واستمر بقوة الدفع الذاتي في السنوات 

األولى ببقایا الثقافة التقلیدیة التي ًاألولى من حكم السادات، حیث كان متأثرا في نشأته 

سادت في القریة المصریة، مما أدى للمزج بین الثقافتین التقلیدیة والمدنیة، فكان الشكل 
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الدیمقراطي یعبر عن الثقافةالمدنیة، أما جوهر الممارسة الفعلیة فكان یعبرعن الثقافة 

  .)٨١(التقلیدیة

: سق القیم والثقافة في ظل سیاسة االنفتاح    وكان من أهم التطورات التي طرأت على ن

تراجع السیاسات والتوجهات المرتبطة بتحقیق العدالة االجتماعیة، واالنبهار بالنموذج الغربي، 

حیث سادت قیم الفردیة والالمباالة بمصالح المجتمع، وارتبطت هذه القیم بمصالح رأسمالیة 

تدهورت قیمة العمل المنتج، واالتجاه إلى االنفتاح لتسود على الطبقتین الوسطى والدنیا، ف

كافة الوسائل غیر المشروعة مثل التهریب واالحتیال والسمسرة، مما أدى لتدهور قیمة التعلیم 

  .)٨٢(والثقافة

  .العولمة الثقافیة والغزو الثقافي .٣

ُ          وقد أثرت العولمة الثقافیة على مجتمعنا المصري من جوانب ثقافیة عدیدة، حیث 

حریة التعبیر والسخریة من كل شيء، وأنواع األطعمة :رضت عدة مفاهیم كانت أهمهاف

، وارتداء الجینز الهامبورجر والكوكاكوال: طهي مثلالغذائیة المتعلقة بالغرب وطریقة ال

ًوالكاسیت األمریكي، والمسلسالت واألفالم التي تنشر أفكارا وأخالقیات ومفاهیم بعیدة كل 

  .)٨٣(نا وتقالیدناالبعد عن معتقدات

ً     فضال عن احتالل وسائل اإلعالم مكانة بالغة األهمیة في المجتمع المصري على 

كافة المستویات، خاصة عند ظهور األقمار الصناعیة التي أدت لتقویة البرامج األجنبیة 

والعنف وانتشار األفالم والمؤسسات اإلعالمیة األجنبیة التي نشرت الثقافة المتعلقة بالجرائم 

ُ، مما كان له من آثار عاطفیة ضارة على األطفال یمكن أن تؤدي بهم )٨٤( للتسلیةكوسائل

إلى سلوك منحرف، كأن یتأخر الطفل عن أداء واجباته المدرسیة، ومشاهدة التلفاز التي 

  .)٨٥(تؤخره عن النوم لیصبح غیر مستعد لتلقي الدروس بانتباه

ٕمریكیة على الثقافة المرئیة واضاعة الفرصة على الناشئین      عالوة على هیمنة السینما األ

ًلعرض أفالمهم في بلدهم؛ نظرا لألرباح الطائلة التي تحققها األفالم األمریكیة في السینما 

والتلفاز والفیدیو، فبعد أن كانت تقدم الفنون رؤیة جدیدة إبداعیة تحولت إلى سلعة 

  .)٨٦(استهالكیة، وثروة فنیة لخدمة رأس المال



  ة مصطفى أمین عیادفاطم/ إعــــداد                       األوضاع المجتمعیة وأثرها على التعلیم األساسي في مصر  

  - ٣١٥ - 

 فقد تم إهمالها ُ والتي تعد الركیزة األساسیة للثقافة المصریة،      وبالنظر إلى اللغة العربیة

خاصة في ظل ثقافة العولمة؛ بسبب انبهار المجتمع  وولعه بتعلیم اللغات األجنبیة كلغة 

أساسیة للتدریس في المدارس، مما أدى لقصور في دور مناهجالمدارس وطرق التدریس، 

بحت مهارة إتقان هذه اللغة أداة مهمة للتعامل مع المؤسسـات األجنبیة وبنوك االستثمار، وأص

ُحیث استتبع ذلك مزاحمة اللغات األجنبیة للغة العربیة، إضافة النتشار المدارس األجنبیة 

ومدارس اللغات في التعلیم العام، حیث أصبح استعمال الكلمات األجنبیة في الحدیث مثل 

في المحالت التجاریة مثل فریدكو و نادركو، ومما صدر في إحدىوثائق " كو "إضافة حرف

ً، بعد لفظ، الجنس أو النوع توضیحا للمعنى العربي"الجندر" هیئة رسمیة لفظ 
)٨٧(.  

      وحصیلة ذلك ترجع إلى األوضاع العامة التي سادت المجتمعات العربیة، وسیطرة 

إلسالمي الذي تعارض مع الخصوصیات الثقافیة النظم الغربیة على العقل العربي وا

والحضاریة للشعوب اإلسالمیة من أجل فرض لغاتها وثقافاتها ونظم حیاتها على شعوب 

، مما یضطر المجتمع لالستجابة إلى )٨٨(العالم الثالث غیر القادرة على حمایة خصوصیاتها

 تنادي به خاصة للشعوب العولمة الثقافیة التي تعد من أهم مظاهر الغزو الثقافي الذي

العربیة؛ وذلك لدمجها في ثقافة عالمیة واحدة هي الثقافة األمریكیة بمنتجاتها التقنیة 

 لیطلق علیه مجمع اإلعالم الشامل الذي یقوم على اقتصاد السوق وهیمنة )٨٩(والثقافیة

  .الفضائیات ووسائل االتصال الحدیثة والمتطورة

دواجیة في التعلیم بظهور تعلیم وطني وتعلیم أجنبي كان له       ومن المهم توضیح أن االز

أثره البالغ في فتح أبواب الثقافة المصریة أمام أنواع متعددة من الثقافات الغربیة، وأصبحت 

ُالمناهج تدرس مع ما یتسق مع التعلیم في البلد المنشأ بحیث یتخرج الطالب المصریون وهم 

ًة ویجهلون كثیرا عن بلدهم مصرًیعلمون كثیرا عن الدولة األجنبی
)٩٠(.  

  .أثر األوضاع المجتمعیة على التعلیم األساسي في مصر:ًخامسا

ُ     وبالجملة انعكست األوضاع المجتمعیة على التعلیم األساسي في مصر، فقد كان 

لألوضاع االقتصادیة المتردیة أثرها على التعلیم بصفة عامة والتعلیم األساسي بصفة خاصة 

  : حیث
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ًتعرض اإلنفاق على التعلیم في مصر للتهدید؛ نظرا لتراجع دور الدولة في اإلنفاق  .١

علیه نتیجة لألزمة االقتصادیة، ووجود قطاعات عدیدة من المسئولین مازالت تنظر 

ًإلى اإلنفاق على التعلیم باعتباره إنفاقا خدمیا ولیس استثمارا مهما سیتأخر مردوده ً ً.  

میزانیة المخصصة للتعلیم اتضح منها أن نسبة اإلنفاق العام على       وبمتابعة تطور ال

، إلى أن وصلت، عام ٢٠٠٠، عام %١٥.٦التعلیم إلى اإلنفاق العام للدولة بلغت حوالي 

، مما یؤكد عدم االهتمام بالتعلیم كقطاع مهم من قطاعات الدولة، أما %١١.٩، إلى ٢٠٠٨

 ٢٠٠٠الجامعي إلى اإلنفاق على التعلیم وصلت، عام بالنسبة لإلنفاق العام على التعلیم قبل 

تحسن، وهذا یؤكد على % ١.٥أي بنسبة % ٦٨.٧ إلى ٢٠٠٨ووصلت، عام % ٦٧.١إلى 

عدم وجود أي تطور أو تحسن في نسب اإلنفاق على التعلیم بصفة عامة واألساسي منه 

  .)٩١(بصفة خاصة

ًفطبقا لبیانات وزارة التربیة )٩٢(اتجاه الدولة إلى تشجیع المدارس الخاصة واللغات .٢

ًوالتعلیم اتضح أعداد المدارس الحكومیة والخاصة تبعا للمرحلتین االبتدائیة 

 :)٩٣(واإلعدادیة، فیما یلي

، وصلت ١٩٩٢ أن أعداد المدارس الحكومیة في المرحلة االبتدائیة، عام  -

من % ٦.٣ مدرسة بنسبة ٩٩٣، والخاصة إلى %٩٣.٦ بنسبة ١٤.٦٥٤إلى

، فوصلت ٢٠٠٩ي المدارس االبتدائیة الحكومیة والخاصة في مصر، أما عام إجمال

 ١.٦٦٢والخاصة إلى% ٩٠.٤ بنسبة ١٥.٣٢٩أعداد المدارس الحكومیة إلى 

من إجمالي المدارس االبتدائیة  الحكومیة والخاصة في % ٩.٥مدرسة بنسبة 

ًتقریبا، % ٣مصر، مما أدى النخفاض نسبة المدارس الحكومیة بل تناقصت بنسبة 

ًتقریبا مما یؤكد  % ٣على العكس في المدارس الخاصة التي تزایدت نسبتها إلى 

 .ٕتشجیع المدارس الخاصة واهمال المدارس الحكومیة

 ٥.٥٥٢ في المرحلة اإلعدادیة إلى ١٩٩٢ وصلت أعداد المدارس الحكومیة، عام -

إجمالي من % ٧.٥ مدرسة بنسبة ٤٥٦والخاصة إلى% ٩٢.٤مدرسة بلغت نسبتها

، ٢٠٠٩المدارس اإلعدادیة الحكومیة والخاصة في مصر، بینما وصلت، عام 

% ١٢.٤ بنسبة ١.٢٢٨في الحكومیة والخاصة إلى % ٨٧.٥ بنسبة ٨.٦٢٦إلى
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إلجمالي المدارس اإلعدادیة الحكومیة والخاصة في مصر، مما یؤكد ازدیاد نسبة 

 %.٥لحكومیة بحوالي بینما قلت في ا% ٥المدارس الخاصة التي وصلت لحوالي 

   أما بالنسبة ألعداد المدارس اللغات الرسمیة والخاصة للمرحلتین االبتدائیة والخاصة فتبین 

 :)٩٤(اآلتي

 مدرسة في التعلیم الحكومي ٧٠، إلى١٩٩٢وصلت أعداد المدارس االبتدائیة، لعام -

ر، من إجمالي المدارس اللغات الرسمیة والخاصة في مص % ٢٢.٥الرسمي بنسبة 

، أما في الخاص فوصل،عام %٤٨ مدرسة بنسبة ٤٥٩، إلى ٢٠٠٩ووصلت، عام 

من إجمالي المدارس اللغات الرسمیة % ٧٧.٥ مدرسة بنسبة ٢٤١، إلى ١٩٩٢

من % ٥٢ مدرسة بنسبة ٤٩٨، إلى ٢٠٠٩والخاصة في مصر، حتى وصلت،عام 

للغات في إجمالي المدارس الرسمیة واللغات في مصر، مما أكد تشجیع المدارس ا

 .مصر في تلك المرحلة

، وصول أعداد المدارس الرسمیة إلى ١٩٩٢ وعن المرحلة اإلعدادیة فلوحظ، عام  -

من إجمالي المدارس اللغات اإلعدادیة، حتى بلغت، % ١٨.٥ مدرسة بنسبة ٣٩

، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فقد %٤١.٧ مدرسة بنسبة ٣٠٢، إلى ٢٠٠٩عام 

من إجمالي المدارس % ٨١.٤ مدرسة بنسبة ١٧١إلى ، ١٩٩٢وصل عددها، عام 

، مما %٥٨.٢ مدرسة بنسبة ٤٢٢اللغات في مصر، إلى أن وصل أعدادها إلى 

دل وجود تحسن في كال النوعین من التعلیم ولكن التعلیم الخاص یتفوق في العدد 

 . على التعلیم الرسمي

البتدائي وعدم الوصول تزاید نسب األمیة والتسرب نتیجة النخفاض قدرة التعلیم ا .٣

 ٢٠٠٦، ففي، عام )٩٥(إلى االستیعاب الكامل في قبول التالمیذ للمرحلة االبتدائیة

طبقا لبیانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة % ٢٩.٦بلغت نسبة األمیة 

 .التعلیم، مما دل على وجود نسبة كبیرة من األمیین والمتسربین خارج )٩٦(واإلحصاء

 .لة على القیام بواجباتها في إنشاء المدارس وصیانتهاانخفاض قدرة الدو .٤

التأثیر على مستویات الطالب العلمیة وذلك عندما تم تخفیض سنوات التعلیم  .٥

ً، لتصبح خمس سنوات بدال ١٩٨٨لعام ) ٢٣٣(ًاالبتدائي طبقا للقرار الوزاري رقم 
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لصف ، حیث تم دمج مقررات الصف الرابع االبتدائي مع مقررات ا)٩٧(من ست

الخامس االبتدائي، وقد أثبتت الدراسات التي ُأجریت على تحصیل تالمیذ الصف 

الثاني اإلعدادي في مادة العلوم أثر خفض عدد سنوات الدراسة بالحلقة االبتدائیة 

على تحصیل تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، وتوصلت إلى أن  نتائج حذف الصف 

تویات التالمیذ العلمیة في تحصیل السادس بالحلقة االبتدائیة قد أثر على مس

 .)٩٨(العلوم، مما أعاق تعلیمهم لبعض المفاهیم في الحلقة اإلعدادیة

معاناة األسر ذات الشرائح محدودة الدخل من تعلیم أبنائها الذي كان من المفترض  .٦

ًأن یكون مجانیا وفقا للدستور حتى لجأت للمساجد والكنائس بدیال للدروس  ً ً

 . )٩٩( نفقات التعلیم والدفع بأبنائهم لسوق العملالخصوصیة لتوفیر

ظاهرة العولمة وما طرأ علیها من تحوالت كان لها تأثیرها على اقتصادنا القومي،  .٧

حیث تخلت الدولة عن نشاطها االقتصادي واتجهت إلى الخصخصة، وانتقال 

رؤوس األموال، وأدى ذلك بالتبعیة إلى الهجرة خارج البالد حتى أصبحت مصر 

ًسوقا مفتوحا لمختلفاالستثمارات وأهم هذه االستثمارات هو االستثمار في مجال  ً

التعلیم، حیث ثبت ارتفاع كبیر في نسبة األمیة وانخفاض كبیر في نسبة المقیدین 

في التعلیم األساسي، مما یحتاج لالهتمام بالتعلیم حتى نستطیع مواجهة التحدیات 

  .)١٠٠(والتطورات التي تحدث من حولنا

ً     وتأسیسا على ما سبق اتضح أن األوضاع االقتصادیة بدءا من عبد الناصر الذي طبق  ً

ًاالقتصاد الموجه ومرورا بالسادات الذي قضى على هذه المرحلة واتبع سیاسة االنفتاح 

االقتصادي وشجع األجانب على استثمار أموالهم في مصر، قد أغرق مصر في الدیون، 

سة عند تطبیقه لبرنامج اإلصالح االقتصادي، مما كان له آثاره السلبیة وأكد مبارك هذه السیا

  .على قطاعات االقتصاد المصري

ً      ومن ناحیة أخرى انعكست األوضاع االجتماعیة على التعلیم حیث أحدث التعلیم حراكا  

ًاجتماعیا ملحوظا بین الطبقات العلیا والوسطى والدنیا تأسیسا وترسیخا لمبدأ ال ً ً عدل ً

 :)١٠١(االجتماعي وتكافؤ الفرص التعلیمیة ومن هذه األوضاع
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ًتبعا للتغیر في شرائح االجتماعیة المختلفة،في مستوى معیشة الطبقات والالتفاوت  -

 .مستویات الدخول، مما یوجد وجود فجوة واضحة في أنواع التعلیم

ى بهم للعمل ، مما أدمال المدن والریفُالتأثیر السلبي على الطبقة المتوسطة وع -

  .اإلضافي أو السعي للهجرة أو اللجوء للرشوة والتطرف
التمایز االجتماعي داخل الطبقة الواحدة؛ أي أن هناك شرائح اجتماعیة استفادت  -

  .الشریحة العلیا من الطبقة الوسطى: من هذه التغیرات وأخرى تضررت منها مثل

عملون بقطاع التجارة التحسن الواضح في دخول واستهالك رجال األعمال، ومن ی -

الخارجیة  وزیادة أنشطة السوق السوداء والتهریب واالستهالك الترفي، والذي أوجد 

 .فجوة كبیرة بین هذه الطبقة والطبقات األخرى في المجتمع

على حساب المدارس صة ظهور المدارس الخاتثمار في القطاع الخاص باالس -

 . على إلحاق أبنائهم بالمدارسًالحكومیة، مما أعاق كثیرا من شرائح المجتمع

 الدروس الخصوصیة، والذي ظهور التعلیم الموازي وانتشارتراجع مجانیة التعلیم، و -

  . على إلحاق أبنائهم للمدارسلدخول الفقیرةا أصحابأعاق

التفاوت الواضح بین التعلیم الحكومي المجاني والتعلیم الخاص مدفوع األجر، مما  -

  .في العام الواحد% ١.٥ یزید تحسنها عن أدى النتشار األمیة التي ال

وجود نسبة كبیرة من تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي خارج التعلیم وخاصة في ظل  -

ًالزیادة السكانیة الكبیرة التي تتزاید عاما بعد اآلخر بمعدالت متفاوتة، تنال اإلناث 

ًحظا قلیال منه ً.  

) المرحلة اإلعدادیة  (١٥-١٣، ومن )یة المرحلة االبتدائ ( ١٢-٦وبمقارنة فئات السن من 

  :)١٠٢(اتضح اآلتي

) ٣.٧٢١.٦١٧(وصلت أعداد المقیدین للذكور إلى : بالنسبة للمرحلة االبتدائیة -

 سنة، ١٢-٦من شریحة السكان في الفئة العمریة من % ٩٠.٧ًتلمیذا بنسبة 

 من % ٨٠.٤تلمیذة بنسبة  ) ٣.٠٦٩.٥١١(، أما اإلناث فوصلت إلى ١٩٩٢عام

 إلى ٢٠٠٩شریحة السكان في نفس الفئة العمریة، وقد تزایدت أعدادهم، عام 
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تلمیذة بنسبة  ) ٤.٥٠٨.٣٨٠(واإلناث % ٨٢.٨للذكور بنسبة ) ٤.٨٢٥.٩٤٢(

  . سنة١٢-٦من شریحة السكان في الفئة العمریة من  % ٨٢.٩

وصلت أعداد المقیدین في المدارس للذكور، : بالنسبة للمرحلة اإلعدادیة -

من شریحة السكان في الفئة % ٩٩.٥تلمیذ بنسبة ) ١.٨٥٠٧٠٠(، إلى ١٩٩٢عام

، %٨٦.١بنسبة) ١.٤٩٣.٥٤٦( سنة، ولإلناث كانت ١٥- ١٣العمریة من 

من شریحة % ٧٧.٦تلمیذ بنسبة) ٢.٠٩٤.٩٠٩( إلى ٢٠٠٩ووصلت في، عام 

 السكان في نفس الفئة العمریة من للذكور،أما اإلناث فاستمرت في االنخفاض حتى

 .من نفس الفئة العمریة% ٨٠.٥بنسبة ) ١.٩٩١.١٦٣(  إلى ٢٠٠٩وصلت، عام 

      اتضح مما سبق أن نسبة التالمیذ خارج التعلیم تتركز في المرحلة اإلعدادیة، وتفوق 

المرحلة االبتدائیة خاصة للذكور، وهذا ما توضحه الدراسة من تغیر األوضاع االجتماعیة 

ین على استمرار أبنائهم في التعلیم كأن تقل نسبة قیدهم في التي تجعل اآلباء غیر قادر

 .المرحلة اإلعدادیة

     أما فیما یتعلق بأثر األوضاع السیاسیة سواء السیاسة الخارجیة أم الداخلیة لمصر، 

فكان لها أثرها كذلك على التعلیم األساسي ومبادرة الشراكة الشرق أوسطیة، وتقریر مجموعة 

ولن باول ومبادرة مجموعة الثماني من محاولة للتدخل السافر في التعلیم،  ومبادرة ك١٩الـ

  :)١٠٣(حیث تدور القواسم المشتركة لتلك المبادرات حول

 على أن تكون هذه مإنشاء مدارس أمریكیة في مصر لكل مراحل التعلیم العا -

 .المدارس مؤهلة لاللتحاق بالجامعات األمریكیة

 .دیمیین في إدارة المدارساالعتماد على الخبراء األكا -

تنظیم عدد كبیر من الدورات التدریبیة والتأهیلیة للمعنیین بالعملیة التعلیمیة في هذه  -

المدارس، وتعقد لهم دورات داخل البالد العربیة وفي األراضي األمریكیة، بما یؤكد 

  .ثلى في الدیمقراطیة ونظم الحكمُالصورة األمریكیة الم

ق بهذه المدارس لتشجیع أكبر عدد ممكن من التالمیذ تخفیض تكالیف االلتحا -

 .لالنخراط بها
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 .ةالحیاة األمریكیمنهج مارسةُ لم"نوادي الحریة األمریكیة"ما یطلق علیهاإنشاء -
إنشاء سلسلة من المشروعات االقتصادیة األمریكیة لتمویل تلك المدارس وإلیجاد  -

 .فرص عمل لخریجي تلك المدارس

 .المرأة على القیام بدور مباشر في الحیاة السیاسیةوتشجیع تعلیم البنات  -

 اعتماد برنامج منفصل للترجمة إلى العربیة في السیاسة واالقتصاد والتربیة؛ لتكون  -

 .مراجع توزع على طالب وطالبات المدارس في مختلف المراحل

 ٕإعداد العقل التربوي العربي واعادة تشكیله بما یتفق ومصالح الدول الغربیة حیث -

ًتتضمن تلك المبادرات تدخال سافرا وخاصة في مقررات التربیة الدینیة والتاریخ  ً

 .واللغة العربیة

      ونالحظ كذلك أن برنامج المساعدات الذي تدیره الوكالة األمریكیة للتنمیة قد بدأ، عام 

 النتهاج مصر لخط سیاسي قائم على تحقیق السالم مع إسرائیل، هذا وقد دخل ١٩٧٥

لیم ضمن برنامج المساعدات األمریكیة لمصر مع بدایة الثمانینیات، وكان قد سبق ذلك التع

 ثم تال ذلك أول ١٩٧٩قیام الجانب األمریكي بالوقوف على مشكالت التعلیم في مصر عام 

  .)١٠٤(١٩/٨/١٩٨١في ) مشروع التعلیم األساسي(اتفاق لمنحة 

، ١٩٧٧لعام ) ٤٠(لتي فرضها القانون رقم      ومن بین نتائج األوضاع السیاسیة القیود ا

على العمل الحزبي والتي أدت للتدخل في عمل األحزاب وتنفیذ برامجها، إضافة إلى صدور 

في البنیة  لزیادة تقلص الممارسات الحزبیة، مع ضعف ١٩٧٨لسنة ) ٣٣(القانون رقم

 شریحة كبیرة رملة من المستفیدین والتي تحالحزب على مجموعة قلیالداخلیة،وقصر أنشطة

علیمیة التي تقدمها هذه األحزاب  بالخدمات التربویة والت من االستفادةمن أفراد المجتمع

تحقیق دیمقراطیة التعلیم والتوسع في التعلیم وخاصة في مجال فصول التقویة ومحو األمیة 

  .)١٠٥(المجاني

  :)١٠٦(ي من حیث     ومن ناحیة أخرى انعكست األوضاع الثقافیة على التعلیم األساس

 .تأثر المعلم باألوضاع الثقافیة المتغیرة وانعكاسها بالسلب على المتعلمین -

 .تراجع بث القیم التربویة في المؤسسات التعلیمیة -
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 .ویة األجیال القادمةُتشویه ه المدارس األجنبیة التي تهدد بانتشار -
 .  قیمنا ومبادئناوثقافیة ومبادئ ال تتالءم معالم لتأثیرات معلوماتیة إخضاع الع -

 .لتعلیم الغربيالتربویة للدول اإلسالمیةومناهجها تابعة  لجعل النظم  -

ًازدیاد أعداد المدارس األجنبیة والمدارس اللغات طبقا لإلحصائیة التي حصلت  -

علیها الدراسة من اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآللي بوزارة التربیة والتعلیم، 

ًحهذه المدارس أغراضا تعلیمیة فحسب بل كان رجال ولم یكن الهدف من فت

 .ُاإلرسالیة یتركون المدارس لألهالي أو یغلقونها حالما تتكون جالیة بروتستانتیة

 . والدوریات العلمیة األمریكیة على المدارس في صورة هدایاتوزیع الكتب -

دول، حیث لها ًغزو األفالم السینمائیة والمسلسالت األجنبیة التي توزع مجانا على ال -

 . تأثیر كبیر في نشر الثقافة األمریكیة واألفكار الغربیة
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  ةــخاتم

في مصر في  األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة      تناول هذا الجزء

إذا نظرنا إلى األوضاع االقتصادیة الحظنا انقالب السادات ، ف٢٠٠٩-١٩٩٢الفترة من 

و حیث ارتمى في أحضان الغرب وانحاز للطبقة الرأسمالیة وذلك عند على توجهات ثورة یولی

إصداره عدید من القوانین التي كان أهمها تقلص القطاع العام وتشجیع القطاع الخاص، 

األمر الذي أوقع مصر في مأزق لم تستطیع حتى الیوم التخلص منه وعرضها لكثیر من 

ي وتدهور معدالت التضخم والعجز في المشكالت من تدهور في قطاعات االقتصاد المصر

ًالخ، واستمرت هذه األوضاع بمجيء مبارك بل وازدادت سوءا .....الموازنة العامة للدولة 

  .مما زاد من الدیون الداخلیة والخارجیة للبالد

     أما عن األوضاع االجتماعیة فقد تفاوتت سیاسة عبد الناصر الذي انحاز للطبقتین 

 الشعب المصري لتوفیر فرص عمل لهم ومعیشة كریمة لهم، وذلك كان الوسطى والدنیا من

على العكس مما سارت علیه سیاسة السادات االجتماعیة التي أعطت الفرص والمنح 

ألصحاب الدخول المرتفعة للتوسع على حساب الطبقتین الوسطى والدنیا؛ مما أحدث فجوة 

توسع في إحداث الفجوة بین الطبقات كبیرة بینهما ما زالت مستمرة في عهد مبارك الذي 

  .بظهور طبقة رجال األعمال في مصر والثراء الفاحش الذي تفاقم في عهده

      ومن الناحیة السیاسیة اتضح كذلك تخلي السادات ومن بعده مبارك عن سیاسة عبد 

ة الناصر والمناداة بحزب واحد وسیاسة عدم االنحیاز وشعوره القومي بهموم األمة العربی

ًوالعمل جاهدا على حل مشكالته، ولكن سرعان ما تغیر الحال بقدوم السادات الذي نادى 

ٕبالتعددیة السیاسیة وانشاء منابر سیاسیة، والتقرب من الغرب وخاصة الوالیات المتحدة 

ًاألمریكیة التي استمرت بعد وفاته مع مبارك الذي ظل حریصا كل الحرص على استمرار 

ًت خاصة بمعاهدة السـالم مع إسرائیل التي تجعله دائما على عالقة وتكریس هذه العالقا

  .طیبة بالوالیات المتحدة

      ولقد انعكست هذه األوضاع على الثقافة، فهي بمثابة العقل المفكر والمدبر، ومن 

خالل ما سبق اتضح االهتمام بالثقافة والمثقفین في ظالل ثورة یولیو، مع إعطائهم الفرص 
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ًالتقدم، وعند قدوم السادات أحدث تغیرا بتقلیده النموذج الثقافي الغربي ومحاولة للترقي و

تطبیقه في المجتمع المصري مما غیر كثیر من سلوك وثقافة المصریین، واستمر ذلك 

التغییر بحلول آفة العولمة التي توغلت في أعماق المجتمع المصري وأثرت على تفكیره 

ظاهر كثیرة مثل الملبس والمأكل وأسماء المحالت والشوارع، وسلوكه وأخالقه، فقد تغیرت م

واألهم من ذلك أزمة اللغة العربیة التي انحدرت وتم استبدالها باللغات األجنبیة مما أدى 

  .النتشار المدارس الخاصة والمدارس اللغات

منه ً      ونتاجا لهذه األوضاع والسلبیات فقد أثرت على التعلیم بصفة عامة واألساسي 

ة والتقویم بصفة خاصة، مما أدى لظهور عدة مشكالت منه للمعلم والمتعلم والمناهج التعلیمی

  .والتمویل
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  الهوامش

 سـبتمبر، ١١النظـام االقتـصادي العـالمي الجدیـد وآفاقـه المـستقبلیة بعـد أحـداث : عبد المطلب عبد الحمید .١

 .٢٦٣، ص٢٠٠٢مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 

االقتصاد السیاسي لإلصالح االقتصادي، مركز الدراسات السیاسیة : ق إبراهیمحسنین توفی .٢

  .١٦، ص١٩٩٩واالستراتیجیة، القاهرة، 

، ٢٠١١، دار الــشروق، القــاهرة،٢، ط"٢٠١١-١٩٨١"مــصر والمــصریون فــي عهــد مبــارك : جــالل أمــین .٣

  .٨٨ص

، ١٤، ص ص٢٠٠٨، القـاهرة، االقتصاد المصري بین التبعیة واالسـتقالل، دار الـشروق: أحمد الشربیني .٤

١٥٩. 

ٕاالستثمار األجنبي المباشر في مصر وامكانات تطویره في ضـوء التطـورات المحلیـة : حسني مهران   .٥

، معهـد التخطـیط القـومي، )١(، العـدد )٨(، المجلـدالمجلـة المـصریة للتنمیـة والتخطـیطواإلقلیمیة والدولیة، 

  .١٧ -١٦، ص ص٢٠٠٠القاهرة، 

، مكتبـة "١٩٩٥-١٩٤٥"دث للمـصریین؟، تطـور المجتمـع المـصري فـي نـصف قـرن ماذا حـ: جالل أمین .٦

  .٣٣-٢٥، ص ص ١٩٩٩األسرة، القاهرة، 

االنهیار االقتصادي في عـصر مبـارك، مركـز المحروسـة للخـدمات والنـشر والتوزیـع، : أحمد السید النجار .٧

 .١٢٦، ص٢٠٠٨القاهرة، 

  .١٠، ٦، ص ص ١٩٨٤ر الثقافة الجدیدة، القاهرة، ، دا)٢(هذا االنفتاح االقتصادي، ط : فؤاد مرسي .٨

ـــسلة كتـــاب األهـــاليفـــي إصـــالح مـــا أفـــسده االنفتـــاح، : إبـــراهیم العیـــسوي .٩ ن، القـــاهرة، .، د)٣(، العـــدد سل

  .١٣٦-١٣٥، ص ص١٩٨٤

، مكتبـة مـدبولي، "مقاالت مبسطة في مشكالتنا االقتصادیة المعاصرة" قضایا مزعجة : رمزي زكي .١٠

 .١٥٨، ص١٩٩٣القاهرة، 

  .٩٧مصر والمصریون في عهد مبارك، مرجع سابق، ص: جالل أمین .١١

 .٧٢قضایا مزعجة، مرجع سابق، ص : رمزي زكي .١٢
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    :انظر .١٣

 .٨٦، ص٢٠٠٥أزمة الدولة المصریة المعاصرة، دار العالم الثالث، القاهرة، :  عادل غنیم-

- World Bank, World Development Report, World Bank, Washington,1981, P.162. 

دراسة تطبیقیة على القطاع " اآلثار االقتصادیة للمعونة األمریكیة لمصر: سلوى محمود أبو ضیف.١٤

  .٦٣- ٦٢، ص ص ٢٠٠٣، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة األزهر، القاهرة، "الزراعي المصري

التحــول إلــى ": محــرر"أحمــد صــقر عاشــور: التجربــة المــصریة فــي الخصخــصة، فــي: منیــر إبــراهیم هنــدي. ١٥

 .١٤٦-١٤٥، ص ص ١٩٩٦القطاع الخاص، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، 

، الــدار "دور البنــوك والخصخــصة وأهــم التجــارب العالمیــة"اإلصــالح االقتــصادي فــي مــصر: منــى قاســم .١٦

 .٢٢-٢١، ص ص١٩٩٧المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

ـــأمالت اقتـــصادیة فـــي همـــوم مـــصریة عالمیـــة، دار المـــستقبل فـــي وداع القـــرن العـــشرین، : رمـــزي زكـــي .١٧ ت

 .١٨٩، ص١٩٩٩العربي، القاهرة، 

الـسیاسات االقتـصادیة علـى مـستوى االقتـصاد القـومي، تحلیـل كلـي، مجموعـة : عبد المطلـب عبـد الحمیـد .١٨

 .٢٢٨-٢٢٧، ص ص٢٠٠٣النیل العربیة، القاهرة، 

االقتـصاد الـسیاسي :  الـسیاسي لإلصـالح،  فـيالتكیف في مـصر، االقتـصاد: سیمون بروملي ورآي بوش .١٩

البنـــك الــدولي والزراعـــة والفالحــون، مركـــز المحروســة للبحـــوث والتــدریب والنـــشر، " لإلصــالح فـــي مــصر

  .٢١-٢٠، ص ص١٩٩٦القاهرة، 

، مركــــز تقریــــر االتجاهــــات االقتــــصادیة واالســــتراتیجیة: مركــــز الدراســــات الــــسیاسیة واالســــتراتیجیة   .٢٠

 .٢٤٥ - ٢٤٤، ص ص ٢٠٠٦واالستراتیجیة، القاهرة، الدراسات السیاسیة 

، ٢٠٠٧، معهــد التخطــیط القــومي،  القــاهرة، ٢٠٠٦/٢٠٠٧االقتــصاد المــصري: معهــد التخطــیط القــومي .٢١

 .٣٠ص

وخطـة عامهـا "٢٠٠٧-٢٠٠٢"جتماعیـة الخطة الخمسیة الخامسة للتنمیة االقتـصادیة واال: وزارة التخطیط .٢٢

 .٣٣، ص٢٠٠٦ األول، وزارة التخطیط، القاهرة،

 العام الخامس مـن الخطـة الخمـسیة ٢٠٠٦/٢٠٠٧خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : وزارة التخطیط .٢٣

 .١٢-١١، ص ص٢٠٠٨، وزارة التخطیط، القاهرة، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ -٢٠٠٢/٢٠٠٣

ُیعــــــــــــــــــــــــــــــرف   .١١، مرجع سابق، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧ االقتصاد المصري:معهد التخطیط القومي .٢٤

انتقال رؤوس األموال األجنبیة لالستثمار فـي الخـارج بـشكل مباشـر : شر على أنهاالستثمار األجنبي المبا
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للعمل في صورة وحدات صـناعیة أو تمویلیـة أو زراعیـة أو خدمیـة، ویمثـل حـافز الـربح المحـرك الرئیـسي 

 .لهذه االستثمارات األجنبیة

 العـالج -األسـباب" االقتـصاد المـصري وتحـدیات األوضـاع الراهنـة، مظـاهر الـضعف : مصطفى الـسعید .٢٥

 .٢٤، ص٢٠٠٠، دار الشروق، القاهرة، "

 .١٨مرجع سابق، ص: حسني مهران .٢٦

  .١٢، مصدر سابق، ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : وزارة التخطیط .٢٧

  .١١، مرجع سابق، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧االقتصاد المصري : معهد التخطیط القومي .٢٨

، ٢٠٠٩، معهـــد التخطـــیط القـــومي، القـــاهرة،٢٠٠٨/٢٠٠٩مـــصري االقتـــصاد ال: معهــد التخطـــیط القـــومي .٢٩

  .٣٤ص

   () ُیعرف التضخم على أنه االرتفاع المستمر والفجـائي فـي المـستوى العـال لألسـعار، بحیـث تفقـد النقـود

  .قوتها الشرائیة خالل هذا االرتفاع وتعجز بعد ذلك عن أداء وظائفها

  .٢١٠، صقمرجع ساب" نفي وداع القرن العشری: رمزي زكي .٣٠

  .٦٥، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨، البنك المركزي المصري، القاهرة، التقریر السنوي: البنك المركزي المصري .٣١

، قطـــاع البحـــوث والتطــــویر والنـــشر، القــــاهرة، ٢٠٠٨/٢٠٠٩التقریـــر الــــسنوي: البنـــك المركـــزي المــــصري .٣٢

 .٥٨، ص٢٠٠٩

، الــسنة  اقتــصادیة عربیــةبحــوثاســتدامة الــدین الخــارجي، اختبــار للحالــة المــصریة، : محمــود محمــد رضــا .٣٣

  .٤٢، ص ٢٠٠٨، الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة، القاهرة، )٤٢(، العدد )١٥(

  :انظر .٣٤

التحوالت االقتصادیة وانعكاساتها على الجوانب االجتماعیة في صعید مصر، :  أحمد السید النجار وآخرون-

 .٤٩، ص٢٠٠٩لثقافات، القاهرة، الهیئة القبطیة اإلنجیلیة للخدمات االجتماعیة، منتدى حوار ا

المجلة المصریة انعكاسات برنامج اإلصالح االقتصادي على مدیونیة مصر الخارجیة، :  عبیر فرحات علي-

  .٢٠، ص٢٠٠٦، معهد التخطیط القومي، القاهرة، )١(، العدد )١٤(، المجلد للتنمیة والتخطیط

، ١٩٩٧بنــك المركــزي المــصري، القــاهرة، ،  ال١٩٩٦/١٩٩٧ التقریــر الــسنوي: البنــك المركــزي المــصري .٣٥

  .٨٥ص
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ـــك المركـــزي المـــصري .٣٦ ـــسنوي: البن ، ١٩٩٩، البنـــك المركـــزي المـــصري، القـــاهرة، ١٩٩٨/١٩٩٩التقریـــر ال

  .٢٩ص

، البنــــك المركــــزي المــــصري، )٣(، العــــدد )٤٠(، المجلــــد المجلــــة االقتــــصادیة: البنــــك المركــــزي المــــصري .٣٧

  .٥٥، ص١٩٩٩/٢٠٠٠القاهرة، 

  .١١، مصدر سابق، ص٢٠٠٨/٢٠٠٩ التقریر السنوي: لمصريالبنك المركزي ا .٣٨

مجلــة مــستقبل التربیــة اإلنفــاق علــى التعلــیم المــصري وتمویلــه، دراســة تحلیلیــة نقدیــة، : ضــیاء الــدین زاهــر .٣٩

  .٥١، ص٢٠٠٦، المركز العربي للتعلیم والتنمیة، القاهرة، )٤٠(، العدد )١٢(، المجلد العربیة

، مركـز )٦(، الـسنة تقریـر االتجاهـات االقتـصادیة واالسـتراتیجیة: سـتراتیجیةمركز الدراسـات الـسیاسیة واال .٤٠

  .٢٣٨، ص٢٠٠٧الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، 

  :انظر .٤١

، المجـالس القومیـة المتخصـصة، )٣٥(موسوعة المجالس القومیة المتخصصة، المجلـد: رئاسة الجمهوریة -

 .١٩، ص٢٠٠٨/٢٠٠٩القاهرة، 

، المجلـــة المــصریة للتنمیـــة والتخطـــیط، "األســباب والتـــداعیات" األزمــة المالیـــة العالمیـــة :مــریم رؤوف فـــرح -

 .١٩٩-١٨٦، ص ص ٢٠٠٩، معهد التخطیط القومي، القاهرة، )٢(، العدد)١٧(المجلد

  :انظر .٤٢

: ورقة عمل مقدمة إلىآثار األزمة المالیة العالمیة على مختلف القطاعات في مصر، :  مها منیر عبده-

، األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة وآثارها على قطاعات االقتصاد القومي: ر السنوي الرابع عشرالمؤتم

، ٢٠٠٩، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، )١( دیسمبر، الجزء١٣-١٢األبحاث وأوراق العمل، 

  .١٩٥-١٩١ص ص

، "كراســات اســتراتیجیة" االقتــصاد المــصرياألزمــة المالیــة العالمیــة وانعكاســاتها علــى :  عبــد الفتــاح الجبــالي-

  .٥٠، ص٢٠٠٨، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، )١٩٣(، العدد )١٨(السنة 

، رســـالة دكتـــوراه ، كلیـــة اآلداب،  "١٩٦١-١٩٥٤" الحركـــة الـــسیاسیة فـــي مـــصر: جمـــال معـــوض شـــقرة .٤٣

 .٣٣٢-٣٣١، ص ص ١٩٩٢جامعة عین شمس، القاهرة، 

 .  ٢٥ماذا حدث للمصریین؟، مرجع سابق، ص: جالل أمین .٤٤

التحــوالت االقتــصادیة وانعكاســاتها علــى الجوانــب االجتماعیــة فــي صــعید : أحمــد الــسید النجــار وآخــرون .٤٥

 . ١٢-١١مصر، مرجع سابق، ص ص
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، میریــــت للنــــشر "م٢٠٢٠-١٩٧٥"ل مــــصر،الطبقــــات االجتماعیــــة ومــــستقب: عبـــد الباســــط عبــــد المعطــــي .٤٦

 .٨٠-٧٣، ص ص٢٠٠٢والمعلومات، القاهرة، 

  .  ٣٣-٢٥ماذا حدث للمصریین؟، مرجع سابق، ص ص :  جالل أمین .٤٧

، دار "تـــأمالت فـــي الثـــورة الـــصناعیة الثالثـــة واللیبرالیـــة الجدیـــدة "ًوداعـــا للطبقـــة الوســـطى : رمـــزي زكـــي .٤٨

 .١٤٠-١٣٨، ص ص ١٩٩٨المستقبل العربي، القاهرة، 

- ٧٦الجتماعیـة على األسـرة ، مرجع سابق ، ص ص االنفتـاح االقتصـادي وآثـاره ا: محمد علي سالمة  .٤٩

٧٧. 

التحـوالت المجتمعیـة " : محـرر"هـاني عیـاد : الحراك االجتماعي والتحول الدیمقراطي، فـي: فوزي منصور .٥٠

، ص ٢٠٠٨، الهیئـــــة القبطیــــة اإلنجیلیــــة للخــــدمات االجتماعیــــة، القـــــاهرة، "أبعــــاد وآفــــاق " فــــي مــــصر 

 .١٢٧-١٢٦ص

 .٣٢-٢٥للمصریین ؟، مرجع سابق، ص ص ماذا حدث :  جالل أمین .٥١

اتجاهــات التنمیــة فــي التــسعینیات، دراســة تطبیقیــة علــى بــرامج الــصندوق االجتمــاعي : نجــالء منیــر حامــد .٥٢

 .٢٤٤، ص ٢٠٠٧وبرامج شروق، دار المصطفى للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، العـدد )٤(، الـسنة یةمجلة أحوال مـصرٕالرأسمالیة الخاصة في مصر من أین والى أین ؟، : عادل لطفي .٥٣

 .١٩٤-١٩١، ص ص٢٠٠٢، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، )٦(

، الـسنة مجلـة أحـوال مـصریة اجتمـاعي للطبقـة الوسـطى، –تـشریح اقتـصادي : باهر شوقي وسامرسلیمان .٥٤

 .٦٥-٦٤، ص ص ١٩٩٨، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، )١(، العدد )١(

 .  ١٤١ًوداعا للطبقة الوسطى، مرجع سابق، ص: رمزي زكي .٥٥

الطبقـة الوسـطى المـصریة مـن التقـصیر إلـى التحریـر، الهیئـة المـصریة العامـة : عبد الباسط عبد المعطي .٥٦

 .١٠٠، ص ٢٠٠٦للكتاب، القاهرة، 

ي مـصر، اآلثار االجتماعیة والسیاسیة لسیاسة اإلصالح االقتصادي ف: إیمان جریر رمضان عبد الهادي .٥٧

 .٨٧-٨٦، ص ص ٢٠٠٩ جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة،

  : انظر .٥٨

دینامیكیة السیاسة الخارجیة والدور المصري في ظل التحوالت الجدیدة، مركز : جمال علي زهران - 

 .٤١،ص٢٠٠٥المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، القاهرة، 

  .٢٠٠٧ مصر والصراع مع الغرب زمن عبد الناصر، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، :   جمال شقرة-
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، دار قبـاء للطباعـة والنـشر )٥(، المجلـد سلـسلة األعمـال الكاملـةمصر تراجع نفسها، : سعد الدین إبراهیم .٥٩

  .٢٦٩-٢٦٨، ص ص ٢٠٠٠والتوزیع ، القاهرة، 

لجوانـب والمتغیـرات الـسیاسیة، مركـز دراسـات وبحـوث الدولة والتنمیـة فـي مـصر، ا: حسنین توفیق إبراهیم .٦٠

  .١٤٨-١٤٤، ص ص ٢٠٠٠الدول النامیة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

، مركـز "جمـال عبـد الناصـر "١٩٥٢ یولیـو ٢٣مـصادر التكـوین الفكـري لقائـد ثـورة : جمـال شـقرة: للمزید انظـر

  .٢٠٠٠قاهرة، یجیة، الالدراسات السیاسیة واالسترات

 .٤٢مرجع سابق،ص: جمال علي زهران .٦١

،ص ٢٠٠٥كامـــب دیفیـــد، خـــروج مـــصر إلـــى التیـــه، مكتبـــة مـــدبولي،القاهرة، : ربـــاب یحـــي عبـــد المحـــسن .٦٢

 .٧٩-٧٥ص

، الحكومـــة والنظـــام الـــسیاسي، الهیئـــة )١(موســـوعة مـــصر الحدیثـــة، المجلـــد ": محـــرر"علـــي الـــدین هـــالل  .٦٣

 .٢٤، ص١٩٩٦، القاهرة، World Bankة بالتعاون مع المصریة العامة للكتاب، وزارة الثقاف

  .٤٢-٤١مرجع سابق،ص ص : جمال علي زهران .٦٤

) (   ١٩٥٥الــسیاسة التــي اتبعهــا عبــد الناصــر وزعمــاء الــدول اآلســیویة واألفریقیــة فــي مــؤتمر بانــدونج، عــام ،

  .دهمالذي تقلد رئاسته عبد الناصر لمحاربة االستعمار والهیمنة الغربیة التي تهدد بال

مجلـــة ،  "٢٠٠٢-٥٢"ًنظـــرة علـــى الـــسیاسة الخارجیـــة المـــصریة فـــي خمـــسین عامـــا : الـــسید أمـــین شـــلبي .٦٥

 .١٢، ص٢٠٠٢، مؤسسة األهرام، القاهرة،  )١٤٩(، العدد )٣٧(، المجلدالسیاسة الدولیة

 .٥٤-٥٢مرجع سابق، ص ص : جمال علي زهران .٦٦

االقتـــصادي وتطـــویر التعلـــیم فـــي مـــصر سیاســـة مـــصر تجـــاه قـــضیة التحریـــر الـــسیاسي و: وفـــاء الـــشربیني .٦٧

نادیة مصطفى محمود وزینـب : والدول العربیة ما بین رد الفعل للمبادرة األمریكیة والحاجة لإلصالح، في

أعمال الندوة التـي عقـدت فـي الدور االقلیمي لمصر في مواجهة التحدیات الراهنة، ": محرران"عبدالعظیم 

-٤٠٩، ص ص ٢٠٠٣لدراســات الــسیاسیة، جامعــة القــاهرة، ، مركــز البحــوث وا یونیــو٢٥-٢٤القــاهرة 

٤١٠. 

، قـراءات اسـتراتیجیةالحرب الكونیة علـى اإلرهـاب وبرنـامج المعونـة األمریكیـة للتنمیـة، : علي محمد السید .٦٨

 .١٧، ١١، ص ص ٢٠٠٥، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، القاهرة، )١٢(، العدد)١٠(السنة 

ـــشر العالقـــ: حـــسن بكـــر أحمـــد .٦٩ ات المـــصریة األمریكیـــة مـــع تحـــول القـــرن العـــشرین، مركـــز المحروســـة للن

 .١٢٥-١٢٤، ص ص٢٠٠٦والخدمات الصحفیة والمعلومات، القاهرة، 
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محمد یاسر الخواجـة : اإلصالح السیاسي وأزمة التحول الدیمقراطي في مصر، في: محمد یاسر الخواجة .٧٠

أعمال الندوة السنویة الثانیـة صر، رؤیة مستقبلیة، اإلصالح السیاسي والتطور الدیمقراطي في م": محرر"

 .٢٤، ص ص ٢٠٠٦، كلیة اآلداب، جامعة طنطا،  مارس١٣لقسم علم اإلجتماع 

 .٢٢٨-٢٢٧الدولة والتنمیة في مصر، مرجع سابق، ص ص : حسنین توفیق إبراهیم .٧١

 .٢٥سابق، ص اإلصالح السیاسي وأزمة التحول الدیمقراطي في مصر ، مرجع : محمد یاسر الخواجة .٧٢

، الـدار "٢٠١٠-١٩٨١"النظام الـسیاسي المـصري بـین إرث الماضـي وآفـاق المـستقبل : علي الدین هالل .٧٣

 .٥٨-٤٧، ص ص ٢٠١٠المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

محمــد یاســر : واقــع التحــول الــدیمقراطي واإلصــالح الــسیاسي فــي مــصر، فــي: إیمــان محمــد عــز العــرب .٧٤

سي والتطـــور الـــدیمقراطي فـــي مـــصر، رؤیـــة مـــستقبلیة، أعمـــال النـــدوة اإلصـــالح الـــسیا": محـــرر"الخواجـــة 

 .١٦٩، ص٢٠٠٦ مارس، كلیة اآلداب، جامعة طنطا، ١٣السنویة الثانیة لقسم علم االجتماع 

 .٢٧-٢٥مرجع سابق، ص ص: محمد یاسر الخواجة .٧٥

، ١٩٩٧قـاهرة، ، دار الشروق، ال)٢(تجدید النظام االقتصادي والسیاسي في مصر، الجزء : سعید النجار .٧٦

 .١٢ص

  :انظر .٧٧

  .٢٧٤-٢٧٢التربیة وقضایا العصر، مرجع سابق، ص ص: سالمة صابر العطار -

البحــث عــن مــصر، أمــة فــي انتظــار التغییــر، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، : مختــار شــعیب -

  .٧٦، ص٢٠٠٥القاهرة، 

: ء متغیــرات العــصر، فــيمــستقبل تربیــة اإلنــسان العربــي، رؤیــة مقترحــة فــي ضــو: ســالمة صــابر العطــار .٧٨

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمـي الـسنوي الـسابع عـشر ، "المؤتلف والمختلف" التعلیم في العالم اإلسالمي

، الجمعیـة المــصریة للتربیـة المقارنـة ومركــز الدراسـات المعرفیـة، القــاهرة، فبرایـر١-ینــایر٣١فـي الفتـرة مـن 

 .٤١٦، ص٢٠٠٩

الحــراك الثقــافي ": محـرر" هــاني عیــاد : والت الثقافیــة االجتماعیــة، فـيموقـع المثقفــین مــن التحـ: علـي لیلــة .٧٩

، ص ٢٠٠٨إلــى أیــن؟ الهیئــة القبطیــة اإلنجیلیــة للخــدمات االجتماعیــة، القــاهرة، ..االجتمــاعي فــي مــصر

 .٨٧- ٨٣ص 

-١٥٣، ص ص ٢٠٠٢مــن نهــج الثـــورة إلــى نهــج اإلصــالح، دار الــشروق، القـــاهرة، : مــصطفى الفقــي .٨٠

١٥٥. 
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 .٣١٣-٣١٢مرجع سابق، ص ص: إبراهیمسعد الین  .٨١

دیكتاتوریــة العولمــة، قــراءات تحلیلیــة فــي فكــر المثقــف، مكتبــة مــدبولي، القــاهرة، : محمــد حــسین أبــو العــال .٨٢

 .١٩١-١٩٠، ص ص٢٠٠٤

محمــود حمــدي : ، فــي"اللغــة والتعلــیم والتــاریخ " مخــاطر العولمــة علــى الهویــة الثقافیــة : فوزیــة العــشماوي .٨٣

، األبعـاد "الحلقـة الثانیـة " مـشكالت العـالم اإلسـالمي وعالجهـا فـي ظـل العولمـة ": مإشـراف وتقـدی"زقزوق 

-٢٧المؤتمر العام التاسع عشر للمجلـس األعلـى للـشئون اإلسـالمیة فـي الفتـرة مـن االجتماعیة والثقافیة، 

 .٤٤٣-٤٤١، ص ص ٢٠٠٧، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة،  مارس٣٠

، )٨٧(قـضایا التبعیـة االعالمیـة والثقافیـة فـي العـالم الثالـث، سلـسلة عـالم المعرفـة : واطف عبـد الـرحمنع .٨٤

 .٥٣، ص١٩٨٤المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 

 آثارهــا التربویــة،  – تــداعیاتها االقتــصادیة -العولمــة ذلــك الخطــر القــادم، أســبابها: مــصطفى محمــد رجــب .٨٥

 .١٦٤، ١٦٢، ص ص٢٠٠٩َ للنشر والتوزیع، عمان، مؤسسة الوراق

 ،ص ٢٠٠٩الثقافـــة القومیـــة بـــین العالمیـــة والعولمـــة، مكتبـــة األســـرة، القـــاهرة، : مـــاري تریـــز عبـــد المـــسیح .٨٦

 .٢٠٤-٢٠٣ص

، ص ص ٢٠٠٠مواجهة العولمة في التعلیم والثقافة، مكتبة الـدار العربیـة للكتـاب، القـاهرة، : حامد عمار .٨٧

٢١١-٢١٠. 

": إشــراف وتقــدیم"محمــود حمــدي زقــزوق : آثــار العولمــة علــى التعلــیم اإلســالمي، فــي: ن أنــدوىشــمس الــدی .٨٨

، األبعــاد االجتماعیــة والثقافیـــة، "الحلقــة الثانیــة " مــشكالت العــالم اإلســالمي وعالجهــا فــي ظــل العولمــة 

، وزارة   مــارس٣٠-٢٧المــؤتمر العــام التاســع عــشر للمجلــس األعلــى للــشئون اإلســالمیة فــي الفتــرة مــن 

 .٦٧٠-٦٦٩، ص ص ٢٠٠٧األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، القاهرة، 

نمـاذج مـن الغـزو الثقـافي فـي المجتمـع المـصري، دار ومكتبـة اإلسـراء للطبـع : حسن إبراهیم عید وآخرون .٨٩

 .١٤، ص ٢٠٠٦والنشر والتوزیع، أسیوط، 

علـي جمعـة : األمة، دراسـة للحالـة المـصریة، فـيازدواجیة التعلیم وأثرها على ثقافة : سعید إسماعیل علي .٩٠

، دار السالم للطباعة والنـشر والتوزیـع والترجمـة، )١(األمة وأزمة الثقافة والتنمیة، المجلد : محمد وآخرون

 .٥٠٦، ص ٢٠٠٧القاهرة، 

ة الجهـاز المركــزي للتعبئــة العامـة واإلحــصاء، الكتــاب اإلحـصائي الــسنوي، الجهــاز المركـزي للتعبئــة العامــ .٩١

 .٣٢٩، ص٢٠٠٩واإلحصاء ، القاهرة، 



  ة مصطفى أمین عیادفاطم/ إعــــداد                       األوضاع المجتمعیة وأثرها على التعلیم األساسي في مصر  

  - ٣٣٣ - 

خصخـــصة التعلـــیم قبـــل الجـــامعي فـــي كـــل مـــن جمهوریـــة مـــصر العربیـــة : أحمـــد عبـــد النبـــي عبـــد العـــال .٩٢

، جامعـــة بنـــي )٧(، العـــدد )٢(، الجـــزءمجلـــة كلیـــة التربیـــة، "دراســـة مقارنـــة "والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة 

 .٥٤- ٥٣، ص ص٢٠٠٧سویف، 

أعـــداد المـــدارس االبتدائیـــة واإلعدادیـــة :  اإلدارة العامـــة للمعلومـــات والحاســـب اآللـــيوزارة التربیــة والتعلـــیم، .٩٣

 .٢٠١٠، وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة ، ٢٠٠٩-١٩٩٢الحكومیة والخاصة من 

أعــــداد المــــدارس اللغــــات للمــــرحلتین : اإلدارة العامــــة للمعلومــــات والحاســــب اآللــــي: وزارة التربیــــة والتعلــــیم .٩٤

 .٢٠١٠، وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة، ٢٠٠٩-١٩٩٢من "  خاص-حكومي" إلعدادیةاالبتدائیة وا

 .٢٧٧، ص ٢٠٠٨، معهد التخطیط القومي، القاهرة، تقریر التنمیة البشریة: معهد التخطیط القومي .٩٥

الكتـــاب اإلحـــصائي الـــسنوي، متـــاح علـــى الـــشبكة العالمیـــة : الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحـــصاء .٩٦

  :    وماتللمعل

http://www.capmas.gov.eg/pdf/static/227.pdf-22/11/2011 

انعكاسات التحدیات المعاصرة على التعلیم في الوطن العربي، المكتبة العصریة : علي صالح جوهر .٩٧

 .١٠، ص٢٠٠٨للنشر والتوزیع، المنصورة، 

أثر خفض عدد سنوات الدراسة بالحلقة اإلبتدائیة على تحصیل التالمیذ لعلوم الحلقة : ط أحمدصبري باس .٩٨

،المنظمة العربیة للتربیة )٢(، العدد )١٨(، المجلدالمجلة العربیة للتربیةاإلعدادیة واتجاهاتهم نحوها، 

 .٨٤، ص١٩٩٨والثقافة والعلوم، القاهرة، 

 .٨٣اسة في مصر، مرجع سابق، صالمهمشون والسی: أماني مسعود الحدیني .٩٩

العولمة هیمنة منفردة في ": معد" محمد نوار : تنمیة التعلیم ضرورة لمواجهة العولمة، في: حامد عمار .١٠٠

 .٧٠، ص١٩٩٩المجاالت االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، دار جهاد للنشر والتوزیع، القاهرة، 

ادي على تشكیل الشرائح الرأسمالیة الجدیدة أثر سیاسة اإلصالح االقتص: فاطمة بركات عبد الفتاح .١٠١

- ١٣٠، ص ص٢٠٠٢في مصر خالل عقد التسعینیات، رسالة ماجستیر،كلیة اآلداب،جامعة القاهرة، 

١٣١.  

شــریحة الــسكان مــن : الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحــصاء، اإلدارة العامــة لإلحــصاءات الحیویــة .١٠٢

وزارة التربیـة والتعلـیم، اإلدارة : ، أما عن أعـداد المقیـدین "ٕذكور واناث ""  سنة ١٥-١٣سنة، ومن ١٢-٦

وزارة " ٢٠٠٩-١٩٩٢"العامة للمعلومات والحاسب اآللي، أعداد المقیدین للمرحلتین االبتدائیـة واإلعدادیـة 

 .٢٠١٠التربیة والتعلیم، القاهرة، 
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المــؤتمر ، "دراسـة نقدیـة"اعي العالقـة بـین أزمـة التعلــیم المـصري والبنـاء االجتمـ: محمـد إبـراهیم المنـوفي .١٠٣

، ص ٢٠٠٩، كلیــة التربیــة، جامعــة الزقــازیق،)٢(، المجلــد مــایو٦-٥العلمــي الرابــع لقــسم أصــول التربیــة 

 .٤٠-٢٣ص 

 .  ٩٢المعونة األمریكیة للتعلیم في مصر، مرجع سابق، ص: أحمد اسماعیل حجي .١٠٤

عـوض توفیـق عـوض :  فـيمؤسـسات المجتمـع المـدني ودعـم العملیـة التعلیمیـة،: عوض توفیق عـوض .١٠٥

أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعـم العملیـة التعلیمیـة، المركـز القـومي للبحـوث : وناجي نخلة شنودة

 .٣٢، ص٢٠٠٥التربویة والتنمیة، القاهرة، 

 :انظر .١٠٦

 .٢٣٩ص مرجع سابق، األمن القومي العربي في عصر العولمة، : علي لیلة -

 .٥٦، ٥٣صوالقروض األجنبیة،مرجع سابق،صالتعلیم المصري :صالح الدین المتبولي -


