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ملاذا يوؤدي التعليم اإىل غر�ش وتدعيم التطرف الديني؟.. وملاذا 
اأ�صبحت  وملاذا  التعليم؟..  من  الكربى  القومية  الأهداف  تختفي 
لدينا كل تلك النظم التعليمية املتنافرة، والتي تدفعنا اإىل �رشورة 
الت�صليم باأن الع�صوائية هي ال�صمة الأبرز يف تعليمنا يف مطلع القرن 
والتي  للتعليم  الكربى  الأهداف  هي  وما  والع�رشين؟..  الواحد 
متثل البو�صلة الهادية للم�رشوع التعليمي يف م�رش، وجتعلنا نعرف 
 اإىل اأين ي�صري نظامنا التعليمي؟.. وما هي م�صكلة التعليم بال�صبط؟

الكتابة والقراءة   املهارات من  املهارات -جميع  تدهور  هل هي 
يف اأدنى م�صتويات التعليم، حتى م�صتوى الطب والهند�صة يف قمة 
النظام التعليمي- اأم اأن �صعف التمويل وتدهوره اأهم اأ�صباب تدهور 
التعليم، اأم اأن امل�صكلة تكمن يف تعامل الدولة مع التعليم، فتنظر للتعليم 
احلكومي على اأنه خدمة، فتقرت عليها حتى اأ�صبح من ال�صعب اأن ن�صمي 
ما يحدث يف مدار�صنا تعليًما، وتنظر اإىل تعليم الأثرياء باعتباره 

م�رشوًعا اقت�صادًيا ا�صتثمارًيا على �صاحب املال فيه اأن يفعل به ما 
ي�صاء.

  وعلى الرغم من هذا التقتري يف الإنفاق على التعليم فهناك اإنفاق 
�صخم خارج موؤ�ص�صات التعليم الر�صمية، ونق�صد به موؤ�ص�صة الدرو�ش 
يف  الع�صوائية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأكرب  تعد  والتي  اخل�صو�صية، 
بالدنا، ويكتب عنها يف ال�صحف ال�صيارة اأكرث مما يكتب عن موؤ�ص�صات 
التعليم النظامية، والتي اأ�صبحت ت�صكل �صداًعا دائًما يف راأ�ش املجتمع 
والوزارة والنظام، وقد انت�رشت ظاهرة الدرو�ش اخل�صو�صية ب�رشعة 
فائقة يف ربع القرن الأخري، وجتاوزت الظاهرة �صنوات ال�صهادات 
الهامة لت�صبح ظاهرة عامة يف جميع �صنوات الدرا�صة، منذ ريا�ش 
الأطفال، كما جتاوزت املواد التي كانت تعترب مواًدا درا�صية �صعبة 
وحتى  بل  والفل�صفة،  كالتاريخ  الإن�صانية   املواد  من  غريها  اإىل 
اإىل املواد التي ميتحن فيها الطالب دون اأن ت�صاف درجاتها اإىل 

املجموع الكلي للدرجات، كمادتي الرتبية القومية والرتبية الدينية.
اأن  اإىل  الوزراء،  جمل�س  معلومات  مركز  اأجراه  ا�ستطالع  وي�سري 
60% من الأ�رس التي لديها اأبناء يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي، 
التقرير  نف�س  ي�سري  كما  خ�سو�سية،  درو�ًسا  اأبناوؤهم  ياأخذ 
خ�سو�سية  درو�ًسا  اأبناوؤها  ياأخذ  التي  الأ�رس  من   %37 اأن  اإىل 
 %35 واأن  �سهرًيا،  جنيه   100 حوايل  الدرو�س  تلك  يف  تتكلف 
الـ%28  واأن  �سهرًيا،  جنيًها  و250   100 بني  تتكلف  الأ�رس  من 
واأنا  �سهرًيا،  جنيًها   250 على  يزيد  ما  تتكبد  الأ�رس  من  الباقية 
فئات  تعد  اخل�سو�سية  الدرو�س  تكاليف  من  الفئات  تلك  اأن  اأظن 
اإجمالية وعامة، يغيب عنها الإ�سارة اإىل ال�رسائح التي تدفع األوف 
الدرا�سي  العام  خالل  اخل�سو�سية  للدرو�س  كنفقات  اجلنيهات 
 الواحد، وهو اأمر نلم�سه جميًعا، بل وعانينا منه يف نف�س الوقت.

ويخرج عن اهتمامنا يف هذه الورقة تف�سري اأ�سباب توح�س ظاهرة 
قد  الظاهرة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يكفي  ولكن  اخل�سو�سية،  الدرو�س 
الدخول  وتدين  الدرا�سية،  الف�سول  كثافة  زيادة  ب�سبب  انت�رست 
احلكومية للمعلمني، واقت�سار التقييم املدر�سي على المتحانات التي 
تقي�س ما ح�سله الطالب من معلومات عن طريق احلفظ وال�ستظهار، 

الأماكن  على  الطالب  من  الآلف  مئات  بني  املناف�صة  وا�صتداد 
املحدودة باجلامعات، خا�صة الكليات امل�صماة بكليات القمة كالطب 

والهند�صة وال�صيدلة.
تكاليف  اأن  اإىل  ال�صعب  مبجل�ش  التعليم  للجنة  تقرير  وي�صري 
اجلنيهات  من  ملياًرا  و12   7 بني  تبلغ  اخل�صو�صية  الدرو�ش 
تكاليف  اأن  ال�صورى  مبجل�ش  التعليم  للجنة  تقرير  ويوؤكد  �صنوًيا، 
الدرو�ش اخل�صو�صية تبلغ حوايل 12 ملياًرا من اجلنيهات �صنوًيا، 
تلك  عن  ي�صتحق  بينما  اإنه  ليقول  ال�رشائب  م�صلحة  تقرير  ويعود 
املليارات �رشائب ت�صل اإىل ثالثة مليارات جنيه، فاإنه ل يح�صل 
الهائلة. الأرباح  هذه  عن  اجلنيهات  من  فقط  مليون  ن�صف   اإل 

وي�صاف اإىل ظاهرة الدرو�ش اخل�صو�صية، ظاهرة مراكز الدرو�ش 
اخل�صو�صية التي انت�رشت هي الأخرى انت�صاًرا �رشطانًيا يف خمتلف 
اخلا�صة  املدار�ش  بع�ش  موقعها  ي�صغل  والتي  والأحياء،  املدن 
التي تعمل كمدار�ش �صباًحا، ومركز للدرو�ش اخل�صو�صية م�صاء، 
اأو رمبا ت�صغل �صقًقا �صكنية اأعدت لهذا الغر�ش، وقد اأ�صبحت هي 
املدار�ش احلقيقية التي يحر�ش الطالب على النتظام فيها وبتكاليف 
كبرية يف نف�ش الوقت، وترتاوح اأعداد الطالب يف الف�صل الواحد بتلك 
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املراكز بني ع�رشين طالًبا، وخم�صني طالًبا "وكله بتمنه"، كما يرتاوح 
اأجر احل�صة يف تلك املراكز بني خم�صة جنيهات وخم�صني جنيًها، تبًعا 
املراكز  تلك  بني  املناف�صة  ا�صتدت  وقد  ولالأ�صتاذ،  وللمادة  للحي 
للح�صول على اأكرب عدد من الطالب ومن ثم اأكرب ن�صيب من الأرباح، 
للثالثة  عمرة  لرحلة  تذكرة  تقدمي  عن  تعلن  املراكز  تلك  وراحت 
الأوائل بني طالبها، كما راحت تطلق اأخرى اإعالنات تقول: "ادفع 
ن�صف �صهر واح�صل على الن�صف الآخر جماًنا"، وراحت تتبع ثالثة 
اأ�صاليب متنوعة من الإغواء والإغراء، ولو بالغ�ش وتقدمي املعلومات 
املغلوطة، فهي تعلن على اجلدران، اأن ثالثة من الع�رشة الأوائل على 
اجلمهورية يف الثانوية العامة مثاًل من خريجي املركز، بالإ�صافة 
اإىل اإ�صباغ الأو�صاف اخلارقة على معلميها، مثل: �صاروخ الفيزياء، 
وقنبلة الكيمياء، واإمرباطور الإجنليزي، وعمالق التاريخ، وقاهر 

اللغة العربية، وعبقري الفل�صفة.
اأ�صباب  اأهم  اأحد  هو  للدولة  الثقايف  امل�رشوع  غياب  اأن  واأظن 
الع�صوائية، اإذ اإن امل�رشوع الثقايف يعد هو املجال العام والإطار 

القوانني  تعمل  الذي  ال�صامل 
كما  هديه،  وعلى  �صوئه  يف 
الثقايف  امل�رشوع  ذلك  اأن 
هو الروح الناب�صة يف اجل�صد 
والذي  العام،  الجتماعي 
ويف  اجل�صد،  ذلك  عقل  ميثل 
تت�صافر جهود  اأهدافه  �صوء 
موؤ�ص�صاته  مبختلف  املجتمع  
وقواه يف �صبيل الغايات التي 
امل�رشوع.  ذلك  يتوخاها 
ومن هنا فاإن غياب امل�رشوع 
الثقايف قد ترك فراًغا كبرًيا 
ميكن لكل �صاحب م�رشع بديل 

اأن ميالأه، ب�رشف النظر عما اإذا كان ذلك امل�رشوع البديل يحظى 
باإجماع وطني عام، اأو اأنه يقوم اأ�صا�ًصا على �صق ال�صف الوطني 
والع�صف بذلك الإجماع الوطني العام، اأو اأن يتوقف تاأثري غياب ذلك 
امل�رشوع الثقايف عند حتويل خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية والأن�صطة 
الجتماعية اإىل جزر منعزلة يرتع فيها الف�صاد واأ�صحاب امل�صالح 

ال�صخ�صية.
التعليم  اإخفاق  على  �صك  بال  الثقايف  امل�رشوع  غياب  انعك�ش  وقد 
يف حتقيق اأهدافه ال�صيا�صية، بل ويف اإحداث اأية ا�صتنارة �صيا�صية، 
العزوف  ارتباط  حد  اإىل  ال�صعبية  امل�صاركة  تعميق  يف  واإخفاقه 
الفئات،  من  غريهما  دون  واملثقفني  املتعلمني  بفئتي  واملقاطعة 
وتنامي الالمبالة بال�صاأن العام لدى قطاعي الن�شء وال�صباب دون 
الرتبية  و�صائط  يف  عليه  تربت  ما  نتيجة  القطاعات،  من  غريهما 
ال�صمت، والهتمام  الالحوار وثقافة  قيم  التعليم من  وموؤ�ص�صات 
بال�صبط على ح�صاب التن�صئة، ومتييز بني ذكور واإناث واأغنياء وفقراء، 

 وا�صتغالل للوظيفة والرتبح منها، وت�صفية للح�صابات الجتماعية. 
الرتكيبة  لل�صك-  جماًل  يدع  ل  -مبا  يعك�ش  التعليم  اأن  �صك  ول 
الرتكيبة  هذه  ا�صتمرار  على  وي�صاعد  جمتمع،  اأي  يف  الجتماعية 
واملحافظة عليها، وتدعيمها  اإيديولوجًيا. كما اأن تراخي قب�صة 
الدولة عن ال�صيطرة على خمتلف املوؤ�ص�صات والأن�صطة الجتماعية 
تطبيق  يف  والرتاخي  اأمني(،  جالل  ي�صميها  كما  الرخوة  )الدولة 
ل�صتغالل  الفر�صة  املختلفة  امل�صالح  لأ�صحاب  اأتاح  القانون، 
عن  بعيًدا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  واإن�صاء  الو�صع،  ذلك 
 القانون، اأو العبث بالقانون نف�صه داخل موؤ�ص�صات الدولة التعليمية.
و�صاعد �صعي الدولة للتخفف من اأعبائها وم�صئولياتها الجتماعية 
يف العديد من جمالت ال�صحة والتعليم، على ت�صجيع الراغبني يف 
احل�صول على املك�صب ال�رشيع وامل�صمون عرب ال�صتثمار يف ميدان 
التعليم واملعاهد واجلامعات اخلا�صة مع اللتزام بالقانون اأحياًنا، 

وباخلروج عن ذلك القانون يف اأحيان اأخرى كثرية.
ال�صماح  اإىل  الأكادميي  والعتماد  اجلودة  معايري  غياب  واأدى 
العديد من امل�رشوعات  بقيام 
التعليمية، �صواء كانت مدار�ش 
�صقق  يف  خا�صة،  معاهد  اأو 
اإطالًقا  منا�صبة  غري  �صكنية 
تعليمية  وظائف  باأية  للقيام 
غياب  عن  ف�صاًل  تربوية،  اأو 
املوا�صفات املحددة لأع�صاء 
وموؤهالتهم  التدري�ش  هيئات 
الطالب. اإىل   ون�صبتهم 

نعم، لقد �صدر قانون باإن�صاء 
جودة  ل�صمان  القومية  الهيئة 
التعليم والعتماد ) قانون 82 
عليه  و�صدق   ،)  2006 ل�صنة 
رئي�ش اجلمهورية يف نوفمرب �صنة 2007، ورغم ذلك فكل ما قامت به 
تلك الهيئة هو عمل بع�ش املوؤمترات وور�ش العمل، واإ�صدار بع�ش 
الن�رشات، ومل تعتمد كما يقول موقعها الإلكرتوين الر�صمي حتى 
منت�صف مايو 2010 �صوى 270 مدر�صة، يف خمتلف اأنحاء البالد، 
وبيانهم فقط: 10 مدار�ش ريا�ش اأطفال، و130 مدر�صة ابتدائية، 

و85 مدر�صة اإعدادية، و40 مدر�صة ثانوية، و5 مدار�ش فنية.
مع العلم باأن عدد املدار�ش يف م�رش يتجاوز اخلم�صني األف مدر�صة، 
منها اأكرث من ثالثة واأربعني األًفا يتبعون وزارة الرتبية والتعليم، 
واأكرث من ثمانية اآلف معهد اأزهري يتبعون الأزهر، هذا بخالف 
اآلف املدار�ش الدولية وموؤ�ص�صات التعليم العايل وغريها. واأنا اأظن 
اأن هناك خلاًل هيكلًيا يف بناء هيئة اجلودة نف�صها، فقد �صيغت الهيئة 
�صياغة تنا�صب املجتمعات الليربالية الراأ�صمالية التي تتحدد فيها قيمة 
املدر�صة ومكانتها ومن ثم امل�رشوفات التي تتقا�صاها بناء على 
الدرجة اأو الرتبة التي حت�صل عليها من هيئة اجلودة  القومية امل�صتقلة، 

ومن ثم ت�صعى اإدارات املدار�ش وجمال�ش اأمنائها مبا متلك من �صلطات 
كبرية اإىل تعظيم العوامل التي متكنهم من احل�صول على مرتبة متقدمة 
ال�صديدة يف  يف فح�ش اجلودة. ولكن يف جمتمعنا، حيث املركزية 
كل �صيء تقريًبا، من تعيني املدر�صني وتدريبهم وحتديد مرتباتهم 
ي�صبح هناك  التدري�ش والمتحانات  وو�صع املناهج وحتديد طرق 
خلاًل جوهرًيا يف عالقة هيئة اجلودة باملدار�ش، اإذ تنتفي م�صئولية 
املدار�ش اأمام هيئة اجلودة، ف�صاًل عن اأنه حتى لو �صعت املدار�ش 
للح�صول على درجات متقدمة يف اجلودة فاإن هذا لن ينعك�ش عليها ل 
ا �صيوع ثقافة الف�صاد،  �صلًبا ول اإيجاًبا. واإىل جانب كل ذلك فهناك اأي�صً
امل�رشوعات  عرب  ال�رشيع  الك�صب  يف  الرغبة  لأ�صحاب  هياأت  والتي 
التعليمية احل�صول على الرتاخي�ش املطلوبة للعمل وممار�صة الأن�صطة 

التعليمية املختلفة، دون �صند من القانون.
اأن املعلمني يوقعون  ا الع�صوائية املو�صوعية، فطاملا  اأي�صً وهناك 
يف دفاتر احل�صور والن�رشاف، واأن املوجهني يرفعون تقاريرهم 
اإىل امل�صتويات العليا با�صتمرار �صري العمل، كل هذا دون اللتفات 

يف  تقدم  من  فعاًل  يتحقق  ملا 
هذا  والتح�صيل،  التعليم  عملية 
يف  التعليم  قيادات  رغبة  مع 
الف�صل  عن  امل�صاءلة  تفادي 
اأدى  هذا  كل  الع�صوائية،  اأو 
للح�صول  الطالب   و�صول  اإىل 
دون  الإعدادية  ال�صهادة  على 
من  الكتابة  اأو  القراءة  اإجادة 

الأ�صا�ش.
يتعلق  -فيما  ذلك  اإىل  ي�صاف 
اأن  املو�صوعية-  بالع�صوائية 
وا�صتطال  متطى  المتحان 
التعليمية  العملية  على  ليهيمن 

الأمر  وهو  ذاته،  حد  يف  هدًفا  اأ�صبح  بل  احلكومية،  املدار�ش  يف 
بذلك  والكتفاء  الرتبوية،  الأن�صطة  خمتلف  تدهور  اإىل  اأدى  الذي 
المتحان الذي يقي�ش ما ح�صله التلميذ من معلومات فقط، ب�رشف 
وغريها  والإبداع  والرتكيب  التحليل  على  التالميذ  قدرة  عن  النظر 
الو�صائل  عن  يبحثون  التالميذ  راح  هنا  للتفكري، ومن  مهارات  من 
الدرو�ش  عرب  المتحانات،  تلك  مثل  يف  النجاح  من  متكنهم  التي 
هذا  اأدى  وقد  اخلارجية،  الكتب  وعرب  ومراكزها،  اخل�صو�صية 
"يكرب من المتحان  الو�صع، كما يقول طه ح�صني، بالتلميذ اإىل اأن 
وخال�صتها".  احلياة  لب  وهو  التعليم  عن  ويعر�ش  تافه،   وهو 
اأما خماطر الع�صوائية يف املوؤ�ص�صات واخلدمات التعليمية فهي عديدة، 
ويتجاوز نطاق تدمريها امل�صتوى الفردي اإىل امل�صتوى الجتماعي، 
بل اإىل امل�صتقبل القريب والبعيد، فلقد اأ�صبح التعليم يف العقود الأخرية 
لي�ش جمرد واحد من اأهم قوى التقدم والتطور يف املجتمعات، بل 
اأ�صبح اأكرب عوامل التقدم يف املجتمعات كلها. وتثبت جتربة النمور 

الآ�صيوية اأهمية التعليم يف ال�صعود مبكانة تلك الدول اإىل م�صاف الدول 
الكربى، ومن هنا فاإن ا�صتمرار الع�صوائية يف التعليم من �صاأنه اأن يلقي 
بظالله القامتة على اإمكانية اأن تتمكن م�رش يف املدى املنظور من 
الدخول اإىل حلبة املناف�صة يف �صبيل اللحاق بالع�رش.اأما على امل�صتوى 
الجتماعي فاإن الع�صوائية التعليمية توؤدي اإىل ا�صتنفاد الكثري من اجلهد 
والوقت واملال، �صواء يف م�رشوعات تعليمية غري فعالة اأو جمدية، 
اأو غري قانونية، ومن ثم يرتتب على هذا احل�صول على �صهادات ل 
ت�صاوي �صيًئا فيما يت�صل باملهارات اأو القدرات احلقيقية لالأفراد ول 
توؤهلهم للمناف�صة يف �صوق العمل، وي�صاف اإىل ذلك اإ�صاعة مناخ من 
الإحباط وال�صعور بالعبث فيما يتعلق بق�صية اجلهد التعليمي والبحثي، 
فطاملا يت�صاوى املجتهد مع الفا�صل، فما مربر بذل اجلهد والتميز 
والهتمام؟.. وهكذا ي�صود ال�صعور بالإحباط، وباأن احلياة ل تقوم 
على اجلد والجتهاد، واإمنا على الفر�ش الع�صوائية التي قد تتوافر 

ل�صبب اأو لآخر ل ميت للجهد  ب�صلة.
ويبقي بعد ذلك اأن تلك الع�صوائية تلقي بظاللها القامتة على مبادئ 
املجتمع  �صعى  اجتماعية 
امل�رشي اإىل تفعيلها واتخاذها 
اأداة ومعيار للمكانة وللمن�صب 
واحلراك الجتماعي، مثل مبداأ 
تكافوؤ الفر�ش الذي ارتبط من 
احلديث  التعليم  بن�صاأة  البداية 
يف م�رش منذ بداياته يف عهد 
تر�صيخه يف  حممد علي، ومت 
اأ�صبح  حتى  التالية  الع�صور 
 1919 ثورتي  بني  الفرتة  يف 
و1952 املعيار احلاكم لتويل 
املنا�صب وحت�صيل املكانة يف 
الدولة احلديثة، ويف ظل تلك 
الع�صوائية تت�صاوى فر�ش املجتهدين احلا�صلني على �صهادات حقيقية 
من جامعات حقيقية، مع احلا�صلني على �صهادات ورقية و�صكلية من 

جامعات اأو معاهد تعمل خارج القانون وبالقفز عليه.
ولكن ماذا منلك اإزاء غياب الروؤية الوطنية وامل�رشوع الثقايف الذي 
تتبناه الدولة؟.. وماذا منلك اإزاء تدهور الإنفاق احلكومي الذي ل 
يتجاوز 25 مليار جنيه �صنوًيا، بن�صبة ت�صل اإىل حوايل 3،5 % من 
اإجمايل الدخل القومي؟.. وماذا منلك اإزاء املركزية ال�صديدة والهائلة 
التي تع�صف بكل املبادرات والإمكانيات الإن�صانية ملئات الآلف من 
املعلمني، وماليني الطالب؟.. اإن �صبًبا رئي�صًيا لنهيار تعليمنا الوطني 
اأية  من  النظام  لأمن  و�صامن  وكهنوتي  وب�صيط  رخي�ش  تعليم  اأنه 
 مبادرات اإن�صانية حقيقية، فهل ن�صتطيع اإزاء تلك املنظومة اجلهنمية �صيًئا؟
ومن هنا فال �صبيل اإل مب�رشوع ثقايف يعرب عن اإجماع وطني عام، 
تتبناه الدولة وتقيمه عرب القانون بحزم داخل جميع موؤ�ص�صاتها، ويف 

القلب منها موؤ�ص�صة التعليم. 

م�سر

انعك�ص غياب امل�شروع الثقايف على اإخفاق التعليم يف حتقيق 
اأهدافه ال�شيا�شية، اإىل حد ارتباط العزوف واملقاطعة 

وتنامي الالمبالة بال�شاأن العام بفئتي املتعلمني واملثقفني 
دون غريهما من الفئات، ولدى قطاعى الن�صء وال�شباب 

دون غريهما من القطاعات، نتيجة ما تربت عليه يف و�شائط 
الرتبية وموؤ�ش�شات التعليم من قيم الالحوار وثقافة ال�شمت

يف نوفمرب �شنة 2007، �شدر قانون باإن�شاء الهيئة 
القومية ل�شمان جودة التعليم والعتماد.. وحتى 
منت�شف مايو 2010، مل تعتمد هذه الهيئة �شوى 

مدار�ص   10 البالد:  اأنحاء  خمتلف  يف  مدر�شة   270
ريا�ص اأطفال، و130 مدر�شة ابتدائية، و85 مدر�شة 

اإعدادية، و40 مدر�شة ثانوية، و5 مدار�ص فنية.




