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األبيتور، ىى الشيادة األلمانية، المعادلة لشيادة الثانوية العامة فى مصر، وتحرص 
الحكومة األلمانية عمى أن يتخرج الطالب، الحاصل عمى ىذه الشيادة، متمتعًا بمستوى 
عممى متميز يتناسب مع سنواتو العمرية، لذلك تشترط الحكومة األلمانية، عند إنشاء 

ألمانيا، عمى خضوعيا لرقابة وزارة التعميم بيا، فتجد ليا، عمى  المدارس األلمانية، خارج
سبيل المثال، مواصفات ثابتة، وحدودا دنيا، لممبني، ال تتياون بشأنيا، كما تشترط، فور 
تسمم المبني، أن تتولى تأثيثو بالكامل، وفقًا لمقاييسيا، فيصل الكونتينر، من ألمانيا، 

بدءًا من المكاتب والمقاعد، لمطمبة والمدرسين، واألجيزة  محماًل بجميع احتياجات المدرسة،
الالزمة لممعامل العممية، أو لغرف الرسم، أو الموسيقي، أو الرياضة، مرورًا باألقالم 
والكراسات الالزمة، وحتى الطباشير، فكان يستقدم من ألمانيا، قبل انتشار السبورة الذكية، 

، من ألمانيا، مطابقة لممناىج التى ُتدرس ىناك، دونما وبالنسبة لمكتب الدراسية، فتأتى كميا
أى اختالف. أما فيما يخص أعضاء ىيئة التدريس، فتتم إعارتيم من ألمانيا، بعد اجتيازىم 
اختبارات وزارة التعميم بألمانيا، وكذلك نظار ومديرو المدارس، وتتولى الحكومة األلمانية، 

افية والفنية، مع مراعاة تقاليد، وأعراف، وثقافات تمويل ىذه المدارس، وحتى أنشطتيا الثق
كل دولة فى العالم. أما االمتحانات، وخاصة األبيتور، فتوضع فى ألمانيا، وتعمم عمى 
المدارس األلمانية، خارج ألمانيا، لتوحيدىا مع امتحانات المدارس األلمانية ىناك، ثم تعود 

 ا، إعمااًل لمبدأ الشفافية، وتكافؤ الفرص. أوراق اإلجابة، مرة أخري، لتصحيحيا فى ألماني

وخالل ىذا األسبوع حضرت حفل تخرج حفيدي، محمود وصفي، من المدرسة األلمانية 
بالقاىرة الجديدة، بعد حصولو عمى شيادة األبيتور، ويشيد اهلل أننى من المغرمين بالفكر 
األلماني، والشخصية األلمانية، منذ كنت طالبًا بالكمية الحربية، ودراسة التاريخ العسكري، 

يقيا، فى الحرب العالمية الثانية، فعشقت فكر الجنرال إرفين روميل. ومعارك شمال إفر 
ومرت األيام والسنوات، وفى أثناء دراستى فى كمية كمبرلى الممكية بإنجمترا، أمضيت 
أسبوعًا كاماًل فى زيارة مسرح العمميات فى منطقة نورماندي، فى فرنسا، حيث تم إنزال 



يطانية والفرنسية، وغيرىم، عمى ساحل نورماندي، الحمفاء، من القوات األمريكية والبر 
لمياجمة القوات األلمانية التى احتمت فرنسا... وىى المناسبة التى احتفمت دول ىذا 

عامًا عمييا. الميم أننا كطمبة كمية  57التحالف، فى األسبوع الماضي، بذكرى مرور 
نورماندى ندرس ىذه المعارك  كمبرلى الممكية بإنجمترا، قضينا أسبوعًا كاماًل، عمى سواحل

من الجانبين، وكان منيجًا رائعًا أن قامت الكمية البريطانية بدعوة القادة اإلنجميز 
واألمريكيين، الذين اشتركوا فى ىذه المعارك، ومازالوا عمى قيد الحياة، ليحكى كل منيم، 

وكان األروع، عمى أرض المعركة، ما دار، وما ىى الدروس المستفادة من ىذه العمميات، 
فى ىذا الحدث، ىو دعوة القادة األلمان، األعداء إبان تمك الحرب، ليقص كل منيم ما 

 حدث، والدروس المستفادة، من وجية النظر األلمانية. 

ومن ىذا المنطمق تمت دعوة قائد احتياطى البانزر األلماني، الكولونيل فان لوك، ولقد 
حياتي، ولكن ىذا الرجل، وىذا القائد لم أقابل مثمو  قابمت العديد من القادة العسكريين فى

دبابة ألمانية،  08أبدًا... كان، خالل المعركة، برتبة كولونيل، أى مقدم، يقود فوجًا من 
وكان قائد احتياطى البانزر األلمانى فى منطقة نورماندي، واستطاع ىذا الرجل إيقاف تقدم 

، بيذه الدبابات الثمانين، لمدة ثالثة أيام كم 088الحمفاء، فى نورماندي، عمى مواجية 
كاممة، فى انتظار احتياطى البانزر األلمانى الرئيسي. مكث الكولونيل فان لوك يومين 
معنا، لم أتركو خالليما لحظة، حتى خالل راحة تناول الغذاء، الزمتو الستمتع بحديثو عن 

شواطئ نورماندي، واستمع خططو، والضربات التى كان ينفذىا، ضد قوات الحمفاء، عمى 
منو إلى مناوراتو الرائعة، وضرباتو القوية، خاصة من األجناب ضد قوات اإلنزال من 
الحمفاء. وبعد أن انتيت الحرب ُعين ىذا القائد، رئيسًا ألكبر مصانع الصمب فى ألمانيا، 

عشقى وىى شركة كروب، التى أقامت كوبرى الجامعة فى القاىرة، ومنذ ذلك التوقيت زاد 
لأللمان، وبالذات العقمية العسكرية األلمانية، وعندما زرت ألمانيا، بعد ذلك، عدة مرات، 
تأكد لي، عمى الفور، أنو شعب منضبط، ييوى العمل، ويقدسو، ويتفوق إنتاجو، فى 

 جودتو، عمى كل المنتجات العالمية. 

أعود، مرة أخري، إلى حفل تخرج حفيدي، محمود، من المدرسة األلمانية، بالقاىرة الجديدة، 
الذى يحمل السمات األلمانية من الدقة، والبساطة؛ عزف موسيقى أداه طمبة المدرسة، ثم 
كممات مديرة المدرسة، وأعضاء ىيئة التدريس، وكميم من األلمان، وىم سعداء بتخرج 



بعد جيد سنوات عديدة، ورغم فخرى وسعادتى بحفيدى محمود، وىو أبنائيم المصريين 
يمقى كممتو نيابة عن الطمبة، اال أننى سرحت قمياًل، وسألت نفسي، أين شيادة األبيتور 
المصرية؟ وأقصد شيادة الثانوية العامة... فأنا أتابع الجيد الكبير الذى يبذلو وزير التعميم 

واتو لمتطوير، وتحديث المناىج، وأساليب الدراسة، المصري، الدكتور طارق شوقي، وخط
واالمتحانات، وربطيا بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتابعت الخطأ الذى حدث بسبب خمل 
اإلنترنت، وتألمت كثيرًا لما تمقاه من ضربات... ولكننى أقول لو استمر فى مشوارك الذى 

السيد رئيس الجميورية يدعمك، بدأتو، لتطوير التعميم فى مصر، وال تيأس، خاصة أن 
وييدف إلى تطوير التعميم، ليضاىى المقاييس العالمية، وال تمتفت لمن يتصيد األخطاء، 
بل استمر فى معالجة أى قصور، قد ينتج بسبب عممية التطوير، خاصة أن استراتيجيتك 
 سترحم األسر المصرية من كابوس الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية، التى تمثل
عبئا ثقياًل عمى ميزانية األسرة. وأىمس فى أذن من يياجمو، بأن التطوير، عممية مستمرة، 
وقد تتطمب بعض الوقت، ولكن نتائجيا مضمونة، لوضع التعميم المصرى فى مكانتو 

 الالئقة. 

وأنا عمى يقين أن سيادتك تعمم أن التطوير، يواجو، عادة، بالمقاومة، فى أثناء التنفيذ، 
واثق من إصرارك عمى النجاح فى ميمتك القومية، التى ىى أمن مصر، والمتمثمة ولكننى 

فى تطوير نظام التعميم المصري، وبيذه المناسبة أحب أن أوضح أننى كنت أول من 
استخدم أجيزة التابمت بمنظومة التعميم، عندما كنت محافظًا لألقصر، حيث تسممت ألف 

عظيم معتز األلفي، وقمت بتوزيع نصفيا عمى جياز تابمت، ىدية من رجل األعمال ال
المدرسين، والباقى عمى مدارس محافظة األقصر، وكنت أول من أدخل نظام الواى فاى 
فى مدارس األقصر الثانوية... عمى أى حال تمنياتى لك معالى وزير التربية والتعميم 

انوية العامة بالتوفيق فى خطة عممية لتطوير نظام التعميم المصري، حتى تضاىى الث
 المصرية، فى قوتيا، نظيراتيا العالمية، خاصة األبيتور األلمانية. 
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