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لمخاطبتكم أمثالي من الشیوعیین الرطانة لدعوة بالجامعة األھلیة الدیمقراطیة للجبھة موصول الشكر
األمیة زمان ھو الماضي) األسبوع اآلخر الرأي جریدة تحریر لرئیس كتبت (كما ھو زمن في
ظل عن بحثا المزمنة التخلف المدفوعین بأمراض ھو زمان ومعاشھ.. وملموسة مجسدة المتوحشة
زمان ھو أبدا. المكفھر الظالم ذلك والوسائل نحو السبل بكل  لسوقھم الناس أوالد وبنات بین لھم 
بعصا المقنن الوطنیة للوحدة المتصل والتمزیق بالدین، المغلف واللغوي والقومي العرقي االستعالء
الطالب الذین النافعة، دوما للمعرفة المتعطشین الطالب من استغربھا لم  ھي دعوة وإرھابھا. السلطة
والذي صلبھ من الذي خرجوا الشعب  ذلك الطویل. النضالي تاریخھم جانب الشعب عبر  التزموا
سرقتھ مستقبٍل أجل من الطالب أبناؤه یناضل أن دوما یأمل الذي الشعب عائد كده وشقائھ، من علمھم
وعى. عن والتمزق المقصود واإلفقار اإلذالل مرارة لتذیقھ ظھره وراء من لیال اإلسالمیة الجبھة
المنفتح المتباینة والعلم لألفكار الحوار والنقاش بأن المقتنع السلوك ھذا أدى إلى الذي ھو االلتزام ذلك
والعادل. االقتصادي الشامل والتطور واالجتماعي العلمي للتقدم السودان سبیل ھو االتجاھات لكل
یتعلمون، وماذا یتعلمون، من حول: ملل بالتساؤل كلل أو دون دائما ونكرر نبدأ الشیوعیون ونحن
من الشعب كل تمكین طریق أولى في كخطوة التعلیم دیمقراطیة نصبو لتحقیق ألننا یتعلمون، وكیف
ارتقاء الوعي لدیھ، على كل ذلك یساعد لكي منھا االستزادة أدوات وكل العلم والمعرفة ناصیة امتالك 
االستغالل من حیاتھ بالتحرر وتحسین على اإلبداع بأنھ قادر دواخلھ وزرع الثقة في طاقاتھ، وتفجیر
منى لكم علیھ. واالقتصادیة واالجتماعیة المفروضة السیاسیة الھیمنة عن الناجم والقھر واالضطھاد

الندوة. موضوع التعلیم والثورة مسألة في اآلن ولندخل والتقدیر. باألمل المفعمة التحیات
 

التعلیــم؟ لماذا
المعرفة مما جعل كوسیلة اتصال اللغة بابتداع السنین عبر آالف البشریة تطور خالل تمیز اإلنسان
المتعاقبة، األجیال عبر للتراكم قابلة ھي مثلما االجتماعیة بالتنشئة مكتسبة والمھارات السلوكیة والقیم
الكرة فوق العیش التي تشاركھ الحیوانات مثل بقیة البحتة بالغرائز یعد اإلنسان مدفوعا لم بالتالي
التنشئة االجتماعیة. تلك خالل من تعلمھ بما وعملھ نشاطھ وتصرفاتھ في یھتدي اإلنسان إذ األرضیة
عملیة ھو التعبیر أو المصطلح بھذا والمقصود Socialization تسمى باإلنجلیزیة العملیة ھذه
وبقائھا استمراریتھا لتحقیق إنتاجھا وإعادة الجدیدة األجیال إلى والسلوك والمھارات انتقال المعرفة
الطبیعي اإلنتاج طریق إعادة عن یتم الذي النوع على لإلبقاء العادي مثل التكاثر مثلھا المجتمع في

والذكور. بین اإلناث بالتزاوج (حتى اآلن) وإنجاب األطفال
أدى التي التعلم وعملیة ذلك التاریخ، قدم القدیمة التعلیم وبفضل عملیة تاریخ. لھ كائن إذن فاإلنسان
المھارات تناقل كل إلى بواسطتھا الحروف والكتابة رسم ابتداع بعد خاصة اإلنسان تراكمھا لدى

والثــورة* التعلیـــم

أحمد** إبراھیم سعاد
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وما الوجود.. عبر التعلیم مارس فاإلنسان عبر األجیال. البشریة المجتمعات كل في والقیم والمعارف
تعلیم ھي اجتماعیة بمھمة للقیام وتقسیم العمل التنظیم أشكال شكل من إال نعرفھ الذي التعلیم النظامي

الحیاة. معترك لدخول وتأھیلھا الجدیدة األجیال 
االقتصادیة في للتنمیة أعلى وتائر لتحقیق فعالیة األكثر ھو الوسیلة أن التعلیم حقیقة ذلك إلى أضف
مثلما ككل، إلى المجتمع فوائدھا تعود إیجابیة البشریة لھ آثار التنمیة في االستثمار أن  باعتبار المجتمع
للفرد التعلیم یتیحھ  بما واالقتصادي االجتماعي السلم أعلى إلى للصعود ید األفراد في فعال سالح ھو
وتتسع المجزي، العائد العمل ذات مجاالت مختلف لھ تفتح متنوعة من قدرات االمتیاز بھذا المتمتع

بالدنا. في الھادرة األمیة وتتعدد في ظل بحور وتتنوع نشاطھ بسببھ آفاق
ولم ألھمیتھ، إدراكھ وزاد الشعب وعى ارتفع كلما تتزاید التعلیم لتوفیر االجتماعیة الضغوط كانت إذا
عالم في مقبوال أو األحرار والعبید والمحكومین الحكام بین تقسیم التعلیم عن أفالطون تعد مقوالت
أفراد لكل مستویاتھ أعلى متاحا حتى یكون أال بمعنى مغلقا، التعلیم جعل مقبوال یعد لم فإنھ الیوم،
المجتمع العلوم على والمھیمنة الممیزة والفئات الحكام یتعلم أن مقبوال یعد لم تمییز. الشعب دون
اآلخرین حالة في یكتفوا وأن والتاریخ، والجغرافیا والفلك والریاضیات واللغات والفلسفة الطبیعیة
والحركة المستوى. رفیعة النظریة للعلوم لھم  ال حاجة (فعلة) مجرد ألنھم الحرف على بتدریبھم
المدارس رفضت 1973) عندما الجانب (بالتحدید عام ھذا في مواقف مشھودة السودانیة لھا الطالبیة
السلطة اضطرت حتى جعفر نمیرى، دكتاتوریة إبان الثاني العسكري الحكم المغلقة في الفنیة  الثانویة

4 سنوات. إلى فیھا الدراسة سنوات عدد زادت أن بعد ولكن العالي للتعلیم المنافسة إلتاحة فرص
مستتر سواء بشكل علیھ موافق والمحتوى الدراسي المدرس والدارس یكون إذن المجتمع الطبقي في
مجاالت أحد الذي یجعل التعلیم المنطق وھذا ھو ما.. وعلى وجھ ما متفق علیھ بطریقة ولكنھ ظاھر أو

محاید؟ ھل التعلیم إلى التساؤل: یقود وھذا ما االجتماعي الھامة  الصراع
 

محاید التعلیــم غیر
وثیقا ارتباطا یرتبط المعاش ألنھ الواقع في  محاید ھو غیر محاید. التعلیم غیر أن نؤكد  البدء في
التعلیم أن من فبالرغم المعین. البلد المجتمع أو في األمور مقالید على المھیمنة والفئات بالطبقات
من تمكنھ  وبالتالي منھا واالستزادة المعرفة  استقاء أدوات من  الفرد یمكن ألنھ حدین ذو  سالح
الواقع أن إال لھ، یقدم ما لكل رافضا أو ناقدا أو فیھا متقبال والتساؤل وقدراتھ، بإبداعاتھ اإلضافة إلیھا
سلماتھ، لمجمل القبول لتحقیق ھو كائن ما  مع التواؤم أساس  على تتم االجتماعیة التنشئة  أن ھو
نفوسھم أن في وقر من وأوھام المھیمنة. والفئات الطبقات لتلك والتحكم ضمان لالستمرار ذلك وفي
وتحت وزمان مكان كل في كامل یتاح بحیاد التعلیم ھو ھذا ذلك أن من ثم االستنتاج دائما 2 =1+1
االبتدائیة مستویاتھ یتوفر في أن تعني التعلیم دیمقراطیة التعلیم !! ألن واقع الظروف یدحضھا كل
من ینھل أن یرید من لكل العلیا مستویاتھ حتى یتاح وأن عوائق، أو دون قیود للجمیع والثانویة
متاحا وال یكن محایدا إذن لم فالتعلیم الوطني. االقتصاد إمكانات في حدود قدراتھ وفق الثر معینھا
امتداده. على البشرى التاریخ أو عبر المعاصر عالمنا في األیام سواء من یوم في للجمیع بالتساوي

 
یتعلمون؟   من

الجمیع لمصلحة التعلیم في ثورة إحداث  یرید من لكل الشاغل والشغل  دائما.. األول سؤالنا ھو
أول حتى من المحرومین الوطن أرجاء كافة في والمھمشین والمضطھدین  وخصوصا المسحوقین
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األساسي. التعلیم أو مراحلھ
منذ المتعاقبة الحكومات  ادعاءات كل رغم الممیزة القلة ھم التعلیمي نظامنا من الحقیقي المستفید

یقول: الحال واقع الحالیة. اإلسالمیة الجبھة سلطة وتھریج السیاسي االستقالل

أماكن في موجودة غیر  ألنھا االبتدائیة المدارس یدخلون ال األطفال 50% من قرابة ×  إن
عیشھم.

المتزایدة للتعلیم بعد التكالیف االبتدائیة بسبب المرحلة من واإلھدار التساقط نسب × ازدادت
والكراسات الكتب من األطفال احتیاجات توفیر وعدم التعلیم، مجانیة عملیا عن الدولة تخلى
األسرة.. فاضطر أعباء مما زاد الریفیة المناطق في تجفیف الداخلیات إلى إضافة وغیرھا
بعض في %60 بلغت ھذه النسب الدراسة. لترك واألریاف المدن في  والفقراء الكادحون
على التعلیم أنفق ما یبدد الثلث مما من أكثر القومیة العاصمة المتوسط حتى في األقالیم ،وبلغ
اإلنقاذ سنوات خالل انخفض الجاري على التعلیم اإلنفاق بأن علما إكمال المرحلة. عدم بسبب

حالیا. %1,8 متوسط20% إلى من
لعدم توفر التوزیع الجغرافي، وال  بالجنس متساویة ال غیر والمواصلة النجاح فرص × إن
خبرتھم وتأھیلھم ومستوى عدد المعلمین وحتى وغیرھا وأدوات كتب من  المعینات الدراسیة
لمرتبات ال تكفي ومواردھا محلیة، مسئولیة أصبح التعلیم تمویل ألن مھولة بدرجة متفاوت

األخرى. االحتیاجات عن ناھیك المعلمین
إطار خارج تعلیم إضافي توفیر من الممیزة والفئات مكن األغنیاء الطبقیة ازدیاد الفوارق ×
الكتب والمجالت وشراء والكورسات الصیفیة بالتدریس الخصوصي إما المدرسة الحكومیة
والمناطق في المدن الفقراء أطفال عن یمیزھم  مما  والتعلیم الثقافة أدوات  من  وغیرھا

المصروفات الباھظة. ذات الخاصة المدارس إلى باالنتقال أو المھشمة،

المستوعبین األطفال غیر ألن األمیة في جیش متصل الیوم:.. ازدیاد التعلیم واقع إیجاز ھو في ھذا
ثالثة أو أكثر. ملیون فرد حوالي 18 الیوم  األمیین أصبح عدد حتى عام عاما بعد یغذونھ المدارس في
أن نعرف كیف حالھ؟ وطن ھذا یتطور كیف االستعمار. ورثناھا عن التي الخمسة أضعاف المالیین

أسوارھا؟ والھائمین خارج ضمن المشردین أم في المدارس المستوعبین عباقرتنا ضمن كان
في المجاني االستیعاب فرص إتاحة تعنى أجلھا من ونناضل إلیھا نصبو التي التعلیم  إن دیمقراطیة
من شبر كل في كانوا السابعة أینما عمر في األطفال لجمیع والمعلمین التجھیزات مدارس مكتملة

اإلطالق. على آخر شيء أو أي الدین أو العرق أو تمییز بالجنس دون الوطن أرض
المتباعدة، والقرى  للرحل التعلیم لتوفیر  الوسائل ابتداع أجلھا تتطلب من نناضل الدیمقراطیة التي
وبالتغذیة المدرسیة، احتیاجاتھم على باإلنفاق أھلھم تكلیف التعلیم بعدم في البقاء من الفقراء وتمكین

المدارس. في المجانیة التكمیلیة
الفرص یتیح القلم بیده من وألن محاید.. غیر التعلیم یحدث ألن لم اآلن؟ ذلك حتى كل لم یحدث لماذا
في للتوسع المئویة والنسب األرقام عندما تتمعن قلیال، ولو تندھش، وربما للجمیع.. ولیس لطبقتھ
في التعلیم العالي، في ثورة 1989 دیسمبر 4 قرارات یعتبرون كیف تستغرب عبر السنوات  التعلیم
السیاسي استقاللنا سنوات جمیع  عبر التعلیم العالي یحظى بھا كان النسبیة والزیادة األسبقیة أن حین
ال أرجاء الوطن. والمحرومین في مختلف االبتدائي التعلیم من للمحرومین توفیره حساب على كان
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أینما أطفالھم تعلیم على یحرصون ھؤالء ألن الثروة بكل تأكید أو الجاه أو بالتعلیم للممیزین ینتمون
ذلك انعكس كل ولماذا التعلیم العالي تمییز الجدول أدناه تؤكد في النسبیة الواضحة  كانوا. والزیادات
طالب إلیھا یضاف أن قبل حتى مثال، الطب بجامعة الخرطوم كلیة لطالب التركیب االجتماعي في
حمیما انتماءا  ضدھا البطولي الطالب موقف  أحیي  أن البد  وھنا تطبیقھ. المزمع الخاص القبول
طالبا أسرتھا من  والمالحقین والمشردین المفصولین كما المحرومین أشالء على أنھا تتم إلدراكھم
إلیھ نشیر ھذا كل تاریخھا. عبر فیھا متبعة كانت التي والتقالید األعراف كل أشالء وعاملین. وعلى

حصرا. ولیس مثاال

الدراسیة بالمراحل الحكومي التعلیم في الطالب ألعداد النسبیة الزیادة : [1] رقم جدول
سنوات عدة التربوي، اإلحصاء المصدر:

%68\5569\56 المرحلة %19721987الزیادة منذ1955الزیادة الزیادة

%%8841738197%340 161547االبتدائي+ 1080

العالي %%60981373(2)16328%8034913(1)880التعلیم 6930

القبول. زیادة قبل 1990 (2) الرقم لعام العلیا. المعاھد تشمل ال (1) باآلالف.  االبتدائي أرقام +

یتعلمون؟ وكیف ماذا
تقدم الوطن خدمة تكون عن ما أبعد مآرب لتحقیق التعلیم محتوى استخدام أدرى بكیفیة أن جیلكم الشك
كل تمیزت .لقد والعرقي  والدیني اللغوي والتعدد بالتنوع یتمیزون الذین السودانیین المواطنین  ووحدة
تربیة بھدف مراحلھ بمختلف العام التعلیم لتغییر محتوى المتكررة بالمحاوالت الثالث الدكتاتوریات
تسلطھا في جمیعا فاقتھم الیوم نعیشھا  التي  الدكتاتوریة ھذه وتوجھھا. ولكن لفكرھا موالیة  أجیال
في مسلط بسیف واالقتصادیة والثقافیة أشكالھ االجتماعیة بجمیع المدني الوجود لمجمل واحتكارھا
المؤسسات على بالدین المغلفة األحادیة رؤاھا لفرض محاوالتھا بكاملھ، وتطاولت في الشعب وجھ
الفتیة جامعتكم في إفرازاتھ بعض عانیتم من ألنكم تأكید. لدیكم بكل معلوم ھو مما البالد في التعلیمیة
اإلرھابیة اإلسالمیة الجبھة لمخططات وتعریتكم والثبات، لإلقدام ذلك مثاال وجھ في وكان صمودكم
سلطة، أي عن استقاللھا الحریصة على الطالبیة المنظمات علیھ تكون أن ینبغي لما أیضا مثال آخر
الفكریة التیارات مختلف على المنفتح واتحادكم كلھ. الشعب لمصلحة وإیثار تجرد في  وانتمائھا
الدیمقراطیة فالتنظیمات الجامعات. كل في أن یحتذى نتمنى أمامكم حي مثال إلیكم للتحدث  ودعوتي
من ثم أوال االستعمار من ربقة وتحریره الشعب صف في أبدا تاریخھا النضالي عبر كانت  للطالب
أجل مناضلة من تقف مع طالئعھ الشعب ضمیر لقب بجدارة واستحقت والدكتاتوریة من بعد  التسلط

ورفاھیتھ. حقوقھ
المالئم بالتالي المناخ تذبح التحكمیة، أھدافھا لتحقیق الفوقیة القرارات تفرض الدكتاتوریة التي إن
فیجعل المتسلطة، بالقیود أن یكبل مؤسساتھا ال المعرفة آفاق  یفتح أن فیھ یفترض العالي الذي للتعلیم
عن بدال عالھا  في النجوم نحو السامق الحر لإلبداع وقاتال والنافد، المتسائل للفكر خانقا  مناخھا
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الخانع. األعمى والقبول والحفظ األجوف  التردید
لوحدتھ الوطن بكاملھ: تمزیقا لمستقبل وحده وإنما للتعلیم العالي لیس البالء أساس ھي الدكتاتوریة إن
لھا، الموالین لصالح وتبدیدا لموارده المتعددة، وأدیانھ المتنوعة لقومیاتھ بثقافتھا واضطھادا  الوطنیة،
واالجتماعي االقتصادي للنشاط واحتكارا المواطنین، الصحیة والرعایة التعلیم توفیر عن وتخلیا
كل في اتخاذ القرار بحق االنفراد المجتمع المدني الزاخر، إمعانا في وتنظیمات وكل أشكال والنقابي

الحصاد: كان فماذا الحیاة. أوجھ

دینى جھاد ھو السودانیین المواطنین قتل بان الكاذب والتبشیر المدمرة الحرب كان *حصادنا
العقیدة!! أجل من

والكرامة.. العزة  لسودان المتزاید واإلذالل فئاتھ بكل للشعب المطرد اإلفقار حصادنا كان *
تاریخھ الطویل.. شبیھا عبر لھا الوطن ما شھد لھا والدولیة اإلقلیمیة العزلة كان *حصادنا

ذلك. كل بمعزل عن مراحلھ ومستویاتھ بكل التعلیم إصالح عن الحدیث غیر مجد -
من المخاطر فیھا تحدق التي ھذه الظروف في مثل والمزالق األخطاء مجد حصر - غیر

جانب. كل

عن اإلنسان بدال بحقوق المتمتعین ضمن قائمة وطننا الناس، ویضع ینفع علم في للتفكیر سبیل ال
غیرھا؟ من ذلك.. في كل تسببوا من لمواجھة للشارع والخروج صفوفنا إال بتوحید قائمة اإلرھاب

جمیعا.. رقابنا على المتسلطة اإلسالمیة الجبھة القومیة سلطة ھي

أوال.. غیر منقوصة كاملة السالم واستعادة الدیمقراطیة لتحقیق إسقاطھا من ال مناص *
جمیعًا. التي نحلم بھا الحقیقیة التعلیمیة للثورة تكون نقطة البدایة ذلك بعد

 
 
 

.1996 یولیو 4 بأمدرمان األھلیة بالجامعة ندوة *
النشط العنصر كانت التدریس. مجال في وتعمل التعلیم، في اختصاصیة أحمد، إبراھیم سعاد ** 
الخرطوم، لجامعة  التابع اإلضافیة  الدراسات معھد وإنشاء اإلضافیة الدراسات فكرة  تطویر في
المؤسسات دراستھ في مواصلة من الشعب من أبناء لم یتمكن ولمن الناس لعامة مبذوًال التعلیم لجعل

النظامیة. التعلیمیة
في أیضًا وناشطة بالسودان. النسائي في العمل أبرز الناشطات ومن للفیلم، السوداني النادي مؤِسَسة

الجدیدة. وحلفا حلفا في النوبة، منطقة تطویر خاصة المھمشة، المناطق تطویر مجال


