
االإ�صالح االقت�صادي94

ملف العدد

95 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

التعليم يف م�شر.. خلطة ملتب�شة: 

حكومي.. ديني.. خــــــــــــــا�ص.. دويل 

تلميذ،  مليون   71 مدر�صة، وحوايل  األف   50 من  يقرب  ما 
وموؤمترات  وجلان  عمل  وجل�صات  متعاقبون،  ووزراء 
زال  وما  البديلة،  والأنظمة  التو�صيات  وع�رشات  قومية، 
ملف التعليم يف م�رش كما هو يحمل دائًما كلمة اأزمة مع كل 

عنوان اأو حوار اأو موؤمتر.
ملف التعليم يف م�رش ملف �صديد اخل�صو�صية بقدر ما هو 
�صديد التنوع وال�صخامة، منظومة رغم قدمها الن�صبي –ما 
اإعادة �صياغة،  يقرب من مائتي عام- ما زالت تبحث عن 
ا.  بينما داخلها تتنوع منظومات اأ�صغر مثرية للحرية اأي�صً
يفرت�س جمانيتها متثل  حكومية  خدمة  بني  يتنوع  تعليم 
مدفوعة  خا�صة  وخدمة  املنظومة،  من   %90 حوايل 
الآلف  لع�رشات  لت�صل  م�صتوياتها  تتنوع  امل�صاريف 

وبالعملة الأجنبية يف املدار�س الدولية.
امل�رشيني،  وم�صتويات  درجات  كل  ت�صم  وا�صعة  رقعة 
�صديدة  وف�صول  التالميذ،  عليها  يجل�س  مقاعد  بال  ف�صول 
ا من بالدهم لتقدمي  الرفاهية مبدر�صني ا�صتح�رشوا خ�صي�صً

اخلدمة الدولية للتعليم.
مناهج حملية يتم تعديلها بني وقت واآخر ومناهج م�صتوردة 
من اخلارج، كل ح�صب نظام التعليم الذي اختاره، والنهاية 
اأ�صا�صي يبحث عن هوية وحل دائم مل�صاكله،  نظام تعليم 

رغم بع�س التطوير الذي �صهده خالل ال�صنوات املا�صية.
�صخمة  ق�صايا  م�رش  يف  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  ملف 
الذي  التقدم  عن  تبحث  دولة  وطموحات  يومية  وم�صاكل 

رمبا يحدثه جيل ينجح يف تلقي خدمة تعليمية متميزة.
اأهم  -اأحد  التعليم  لوزارة  جاء  اأ�صهر  خم�صة  حوايل  قبل 
وزارات اخلدمات يف م�رش- وزير جديد ك�صف، ب�صكل رمبا 
اإجراءات �رشيعة  �صابقه عرب  �صوءات  عن  متعمًدا،  يكن  مل 
ومباغتة، كان اأهمها اإقالة عدد كبري من م�صت�صاري الوزير 
ال�صابق ثبت تقا�صيهم اأمواًل �صخمة بال عمل حقيقي، تبعته 
اأو�صحت  املدار�س  من  لعدد  ومفاجئة  متالحقة  زيارات 
وما  املدار�س،  لبع�س  املن�صبطة  وغري  املزرية  احلالة 
هل  املهتمون:  يت�صاءل  بينما  م�صتمرة  اجلولت  تلك  زالت 

�صتغري تلك الزيارات �صيًئا من الواقع؟

حتقيق: حنان حجاج 
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د. حممد عبد الظاهر الطيب، العميد ال�شابق لكلية الرتبية:
اأعتقد اأننا رمبا نكون الدولة الوحيدة يف العامل التي تقدم كل منظومات 

التعليم املختلفة: حكومي وخا�ص ودويل وحتى تعليم ديني تقوم به 
موؤ�ش�شات لها طابع ديني �شرف كاجلمعيات امل�شيحية والإ�شالمية.. 

وبالتايل فال وجود خلطة اأو هدف قومي للتعليم قبل اجلامعي. 

د. جمدي قا�شم، رئي�ص الهيئة القومية ل�شمان جودة التعليم والعتماد:
اأكرث من ثلثي املدار�ص احلكومية التي تقدمت للح�شول على اجلودة والعتماد ف�شلت 
يف ذلك، وكان منها 27 % مت اإرجاء اعتمادها لوجود بع�ص امللحوظات، بينما ما رف�ص 

متاًما 38 %.. ولو علمنا اأننا نراقب حوايل 40 عن�شًرا داخل املدر�شة لأدركنا 
اأن امل�شاألة لي�شت �شهلة، واأن ن�شب الـ33 % التي مت اعتمادها تعترب جيدة ولي�شت 

�شعيفة كما قد يتخيل البع�ص.

حكومية  مدر�شة  األف   50 حوايل  م�رش  يف  اإن  يقول  الواقع 
يف  تلميذ  مليون   16 حوايل  خدماتها  تغطي  اأن  املفرت�س 
مدر�شة  اآلف  �شبعة  وحوايل  اجلامعي،  قبل  التعليم  مرحلة 
مليون  حوايل  ت�شتوعب  جمعيات  اأو  لأفراد  مملوكة  خا�شة 
واأربعمائة األف تلميذ، بينما يوجد عدد غري حمدد اإح�شائًيا من 
املدار�س الدولية، وهي املو�شة التي انت�رشت خالل ال�شنوات 
والربيطانية  الأمريكية  املدار�س  بني  تتنوع  املا�شية،  الع�رش 
تلك  من  ظهر  ما  اآخر  وكان  والفرن�شية،  والكندية  والأملانية 
عبد  حممد  دكتور  يراه  اخلليط  هذا  تركية.  مدر�شة  املدار�س 
التعليم،  خبري  الرتبية،  لكلية  ال�شابق  -العميد  الطيب  الظاهر 
اأزمة  عن  تعبري  خري  الوطني-  باحلزب  ال�شيا�شات  جلنة  ع�شو 
واحدة  منظومة  بال  �شنوات  منذ  ت�شري  التي  م�رش،  يف  التعليم 
اأننا  "اأعتقد  وي�شتطرد:  واحدة،  �شيا�شة  اأو  هدف  وبال  حتكمها 
رمبا نكون الدولة الوحيدة يف العامل التي تقدم كل منظومات 
ديني  تعليم  وحتى  ودويل  وخا�س  حكومي  املختلفة:  التعليم 
تقوم به موؤ�ش�شات لها طابع ديني �رشف كاجلمعيات امل�شيحية 
والإ�شالمية، وبالتايل فوجود خطة اأو هدف قومي للتعليم قبل 
بل  فقط  املعلومة  يقدم  ل  انه  املفرت�س  من  -الذي  اجلامعي 
ا- ل وجود لها مهما حاولنا اأن نتحايل على  ي�شكل الهوية اأي�شً

هذا بالإعالن عن موؤمترات اأو اأهداف اأو روؤى للتعليم".

وي�شيف: "الدولة تخ�ش�س اأكرث من ثالثني مليار جنيه -ح�شب 
اآخر ميزانية للتعليم قبل اجلامعي- يذهب اأكرث من 85% منها 
مرتبات واأجور للعاملني، والباقي ينفق على العملية التعليمية 
نف�شها، من كتب ومبان واأن�شطة، والنتيجة مدار�س ل توفر احلد 
الأدنى من التعليم املطلوب، وتالميذ ل يتعلمون �شيًئا يح�شلون 

على �شهادات درا�شية ويجهلون القراءة والكتابة".

اآخرين، وهو اأمر ل يجب ال�شكوت عليه".

 -  2007 عام  نوفمرب  يف  -بالتحديد  تقريًبا  اأعوام  ثالثة  منذ 
جودة  ل�شمان  القومية  الهيئة  بت�شكيل  الرئا�شي  القرار  �شدر 
العتبارية  ال�شخ�شية  ذات  الهيئة  وهي  والعتماد،  التعليم 
ع�شًوا   15 من  اإدارتها  جمل�س  ويتكون  ال�شتقاليل،  والو�شع 
من كبار خرباء التعليم يف م�رش، وتق�شم قطاعًيا ح�شب نوعية 
واآخر  اجلامعي،  قبل  التعليم  ملف  عن  م�شئول  فهناك  التعليم، 
عن التعليم اجلامعي، وثالث عن التعليم الأزهري. وقد اأحدثت 
الهيئة �شدمة بتقريرها الأول الذي اأعلنته قبل �شهرين، والذي 
اأكدت فيه على ل�شان رئي�شها دكتور جمدي قا�شم اأن 67% من 
اجلودة  �شهادة  على  للح�شول  تقدمت  التي  احلكومية  املدار�س 
وهو  بها،  اجلودة  معايري  توافر  لعدم  رف�شها  مت  والعتماد 
مكاًنا  لتكون  ت�شلح  ل  مدار�س م�رش  ثلثي  اأن حوايل  يعني  ما 

منا�شًبا للتعلم.

وح�شب دكتور جمدي قا�شم -رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة- فاإن: 
�شهادة  منح  عليهما  بناء  يتم  اأ�شا�شيان  حموران  الهيئة  "لدى 
اجلودة من عدمه، اأولهما القدرة املوؤ�ش�شية للمدر�شة، وتتعلق 
للموؤ�ش�شة  واملادية  الب�رشية  والإمكانيات  بالإدارة  بالأ�شا�س 
للمدر�شة،  التعليمية  القدرة  فهو  الثاين  املحور  اأما  التعليمية، 
اإدارة  دور  لي�س  فمثاًل  حمددة،  معايري  خالل  من  هذا  ويتم 
وغياب  ح�شور  متابعة  جمرد  عادة-  لنا  يبدو  -كما  املدر�شة 
التالميذ واملدر�شني واملراقبة يف المتحانات اأو ت�شليم الكتب 
املدر�شية، بل اإن جزًءا من دور الإدارة الأ�شا�شي هو التخطيط 
الذي  باملدر�س،  يتعلق  فيما  خا�شة  والتطوير،  للم�شتقبل 
دورات  خالل  من  اأدائه  وتطوير  التعليمية،  العملية  ع�شب  هو 
لباقي  بالن�شبة  وهكذا  جديدة،  مهارات  اإك�شابه  اأو  تدريبية 

وفيما يخ�س نتائج ع�رشات املوؤمترات والتو�شيات بالإ�شافة 
ملعايري جودة العملية التعليمية؟.. قال: "لدينا كل هذا، وعقد 
كما  �شخ�شًيا  اجلمهورية  رئي�س  ح�رشه  للتعليم  قومي  موؤمتر 
هل  ولكن  متاًما  جميل  هذا  كل  للجودة،  قومية  هيئة  لدينا  اأن 
تغريت �شيغة التعليم يف م�رش؟.. وهل تغري حال املدار�س؟.. 
�شاأ�رشب مثاًل ب�شيًطا جًدا، هل ميكن تخيل اأن كل حو�س مدر�شة 
التالميذ  يقف  احلو�س  م�شاحة  �شيق  ومع  كهرباء،  حمول  به 
التي  التقارير  لكل  متاًما  مناٍف  وهذا  املحول  لهذا  جماورين 
هيئة  لدينا  بينما  املدار�س،  جودة  معايري  يف  لالأمن  و�شعت 
�شخمة متخ�ش�شة يف الأبنية التعليمية، لكن امل�شاألة اأكرب بكثري 
الأعداد  مالحقة  ميكن  ول  ميزانيات،  من  الدولة  تقدمه  مما 
املدار�س،  من  منا�شب  بعدد  اجلدد  التالميذ  من  املتزايدة 
ول  الف�شول،  داخل  الرهيبة  التكد�س  اأزمة  بالتايل  وحتدث 
طالًبا   90 به  ف�شل  يف  تلميذ  ي�شتوعب  اأن  اأحد  يتخيل  اأن  ميكن 

�شيًئا".

على  القادرة  اأ�شبحت  لالأ�شف  اخلا�شة  "املدار�س  وي�شيف: 
اأن تقدم منظومة تعليمية ناجحة ن�شبًيا، ولكنها مدفوعة الأجر 
وغري اآمنة، خا�شة ونحن نتحدث عن مدار�س دولية، مما يحدث 
حالة من التغريب ال�شديد للتالميذ ال�شغار. وعندما نتحدث عن 
التعليم الأ�شا�شي وقبل اجلامعي يجب اأن نعرف اأنه اأخطر كثرًيا 
ول  الإن�شان  و�شمري  هوية  ي�شكل  لأنه  اجلامعي،  التعليم  من 
الدول  �شديدة اخلطورة جًدا ويف كل  يعلم فقط، هذه املرحلة 
و�شيء  بالكامل،  اجلامعي  قبل  التعليم  الدولة  تتوىل  املتقدمة 
خطري للغاية اأن اأجد مدار�س متنوعة اجلن�شية ومدار�س متعددة 
الدولة  اأن  يعني  ما  وهو  �شغار،  تالميذ  مع  تتعامل  الهوية 
تتخلى عن دورها بب�شاطة �شديدة وكاأنها تريد اإلقاء العبء على 

اأن  فالبد  التعليمية  املوؤ�ش�شة  لقدرة  وبالن�شبة  الإدارة.  جوانب 
تكون للموؤ�ش�شة خطة تعليمية م�شتهدفة ووا�شحة عن املهارات 

املعرفية التي لبد اأن يكت�شبها التلميذ يف كل مرحلة تعليمية".

ال�رشوط  هذه  توافر  من  التاأكد  اآلية  عن  له  �شوؤالنا  وحول 
من  فرق  "لدينا  اأجاب:  تتم؟..  وكيف  الهيئة،  لدى  وغريها 
تتقدم  التي  املدار�س  اإىل  يذهبون  املتخ�ش�شني  املراجعني 
اأو  للمدر�شة  دقيقة  فح�س  عملية  وتتم  اجلودة،  على  للح�شول 
فرناجع  وب�رش،  مبان  من  مكوناتها  بكل  التعليمية  املوؤ�ش�شة 
الأمان  وو�شائل  به  الأ�شا�شية  اخلدمات  وتوفر  املبنى  حالة 
وغريها، كما نراجع اأوراق املدر�شني والدورات التي ح�شلوا 
عليها وندخل الف�شول لنتابع اأداءهم ب�شكل عملي. كل هذا يتم 
ت�شجيله بدقة من خالل فرق العمل تلك، ثم يتوىل كبار اخلرباء 
بالهيئة مطابقة هذا على املعايري التي و�شعتها الهيئة للجودة 
تعطي  اأو  ترف�س  اأو  املوؤ�ش�شة  تقبل  عليه  وبناء  والعتماد، 
لديها".  ال�شعف  نقاط  ل�شتيفاء  اأ�شهر-   6 -غالًبا  مهلة  لها 
التي  اأكرث من ثلثي املدار�س احلكومية  "لقد ف�شلت  اأ�شاف:  ثم 
تقدمت للح�شول على اجلودة، وهو ما يعني اأن القائمني عليها 
الأوراق  ا�شتكمال  اأن امل�شاألة نظرية بحتة، مبعنى  رمبا ظنوا 
وا�شتقبال اأع�شاء اللجان يف املكاتب فقط، ولكن الواقع �شيء 
اآخر، فنحن ل نرتك �شيًئا يف املدر�شة اإل وتتم مراجعته. لكن 
ما يجب اأن ن�شري اإليه اأن ن�شبة ال�67% التي مل تعتمد، كان منها 
27% مت اإرجاء اعتمادها لوجود بع�س امللحوظات، بينما ما 
رف�س متاًما ال� 38% الباقية، ولو علمنا اأننا نراقب حوايل 40 
واأن  �شهلة،  لي�شت  امل�شاألة  اأن  لأدركنا  املدر�شة  عن�رًشا داخل 
ن�شب ال� 33% التي مت اعتمادها تعترب جيدة ولي�شت �شعيفة كما 

قد يتخيل البع�س".

يح�شلون على �شهادات
..ويجهلون القراءة والكتابة

التلميــــــــــــــــذ
هو الهدف الأ�شـــــــــــــــــا�شي
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الدكتور �شيد الفيومي، وكيل جلنة التعليم مبجل�ص ال�شعب:
ن�شبة الـ 10% التي تقدم للتعليم من اإجمايل ميزانية الدولة تعد رقًما هزياًل، 

فكيف ميكن اأن تكفي 37  مليار جنيه اأكرث من 17 مليون تلميذ يف املدار�ص 
احلكومية والأزهرية، تلتهم الأجور 85 % منها.. اأي اأن ما ينفق على كل 

تلميذ م�شري حوايل 650 جنيًها فقط، بينما يف الدول املتقدمة ي�شل الرقم يف 
املتو�شط اإىل 4 اآلف دولر.

امل�شت�شار املندوه احل�شيني -رئي�ص رابطة املدار�ص اخلا�شة:
نفكر جدًيا يف التقدم باقرتاح ملجل�ص ال�شعب نتوىل نحن مبوجبه تقدمي خدمة 

التعليم بدياًل عن الدولة، على اأن تدفع لنا الدولة تلك التكلفة، لكن طبًقا 
ملنظومتنا نحن كتعليم خا�ص.. وهذا القرتاح ي�شتند اإىل قانون م�شاركة 

القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات احلكومية الذي مت اإقراره موؤخًرا يف جمل�ص 
ال�شعب.

ل  الإعدادية  املرحلة  طالب  بع�س  اإن  عن  يقال  ما  وحول 
يجيدون اأحياًنا القراءة والكتابة، �شاألناه: كيف ميكن اأن نراقب 
جودة مبان ومهارات مدر�س والتلميذ اأمي؟.. فاأجاب: لالأ�شف 
�شمن  و�شعنا  فقد  ولذلك  املدار�س،  بع�س  يف  موجود  هذا 
�رشوط احل�شول على اجلودة اإجراء اختبارات القراءة والكتابة 
للتالميذ، ولن تنجح مدر�شة مهما كان لديها من اإمكانيات، اإذا 
ف�شل تالميذها يف هذا الختبار، فالتلميذ هو الهدف الأ�شا�شي 
يف  م�شكلة  بوجود  نعرتف  ونحن  باأكملها.  التعليمية  للعملية 
والهيئة  معاجلته،  الدولة وحتاول  تواجهه  اأمر  التعليم، وهو 

نف�شها جزء من تلك املواجهة وحماولة احلل".

جلان  اأن�شط  من  واحدة  امل�رشي  ال�شعب  مبجل�س  التعليم  جلنة 
حترك  التي  الق�شايا  عادة  منها  تخرج  ا،  هًمّ واأثقلها  املجل�س 
املياه الراكدة والتقارير التي تثري الراأي العام. وكان اأهمها 
يف بداية هذا العام، ومع تويل وزير التعليم اجلديد اأحمد زكي 
الذين كانوا يعملون  بدر من�شبه، ما يتعلق مبلف امل�شت�شارين 
مع الوزير ال�شابق ويتقا�شون مبالغ طائلة، فقد اأ�شار التقرير 
اأن هذه املبالغ تخطت حاجز اخلم�شني مليون جنيه  اإىل  وقتها 
اأثار  البنك الدويل فقط، مما  اأحد امل�رشوعات املمولة من  يف 
اإمكانياتها،  �شعف  ت�شكو  التي  الوزارة  عن  اللغط  من  الكثري 
لدرجة العجز اأحياًنا عن توفري مقعد لبع�س التالميذ بينما تقدم 
يفعلون،  ماذا  يعرف  اأحد  ل  مل�شت�شارين  املجزية  املرتبات 
وما الذي طوروه ليح�شلوا على تلك املكافاآت؟.. وهو الأمر 
الذي رمبا دفع الوزير اجلديد وقتها للتخل�س من اأغلب هوؤلء 
حال  من  ي�شلح  مل  هذا  ولكن  الوزارة،  خارج  من  القادمني 
التعليم �شيًئا كما �رشح لنا بذلك الدكتور �شيد الفيومي -وكيل 
جلنة التعليم مبجل�س ال�شعب،الأ�شتاذ اجلامعي- الذي اأ�شاف: 

يتقا�شون مرتبات تلتهم بدورها حوايل ن�شف ميزانية التعليم 
فيلجئون  حياتهم  تكفي  ل  مرتبات  ذلك  رغم  ولكنها  الر�شمي، 

للدرو�س.

 امل�شاألة �شديدة التعقيد، فنحن غري قادرين على اإلغاء املجانية 
لأولدهم  يدفعونه  ما  بدفع  مطالبني  الأهايل  ي�شبح  وبالتايل 
يف الدرو�س كم�رشوفات ن�شمن بها توفري تعليم حمرتم، لأن 
اإىل  لال�شتماع  ن�شعى  اأن  يجب  كما  الد�شتور.  تغيري  يعني  ذلك 
املدر�س  يكون  اأن  ميكن  كيف  وا�شح  ب�شكل  لنعرف  املدر�شني 
جزًءا من حل م�شاكل العملية التعليمية، بدًل من اأن يكون جزًءا 

من امل�شكلة.

تتو�شع بخطى  بداأت  التعليم اخلا�س يف م�رش، والتي  منظومة 
بطيئة ن�شبًيا يف الثمانينيات وبعد حوايل ربع قرن ما زالت دائًما 
يف مو�شع التهام، رغم اأنها ت�شتند اإىل تاريخ قدمي يف منظومة 
العملي  احلل  هي  باتت  نف�شه  الوقت  ويف  امل�رشي.  التعليم 
لأبنائها  يوفر  تعليم  عن  تبحث  التي  الأ�رش  من  الألوف  ملئات 
احلد املقبول من املعرفة ورمبا الآدمية. ر�شمًيا ت�شجل رابطة 
اأ�شحاب املدار�س اخلا�شة حوايل 7500 مدر�شة ت�شم حوايل 

مليون واأربعمائة األف تلميذ..

رابطة  -رئي�س  احل�شيني  املندوه  امل�شت�شار  �شاألنا  عندما 
للتعليم  ينظرون  الكثريون  مازال  ملاذا  اخلا�شة-  املدار�س 
اخلا�س باعتباره نوًعا من البزن�س املربح لي�س اإل؟.. كانت 
اإجابته: "التعليم خدمة �شواء كانت جمانية اأو مدفوعة الأجر، 
يف  ال�شتمرار  من  نتمكن  لكي  طبيعي  اأمر  منها  ربح  وحتقيق 
املميزة،  له مالحمه  التعليم اخلا�س يف م�رش  تقدميها. ولكن 
اأقل  م�رشوفاتها  اخلا�شة  مدار�شنا  من   %  60 من  فاأكرث 

عليه  اأن يح�شل  ما يجب  للتعليم  نقدم  اأننا ل  اأن نعرتف  "يجب 
عملية  لأية  الأ�شا�شية  الدعامة  باعتباره  الدولة،  ميزانية  من 
اإجمايل  من  للتعليم  تقدم  التي   %10 ال�  ن�شبة  وتعترب  تنمية. 
ميزانية الدولة رقًما هزياًل مقارنة باأهمية التعليم، فكيف ميكن 
اأن تكفي 37 مليار جنيه اأكرث من 17 مليون تلميذ يف املدار�س 
التي  التعليمية،  الأبنية  هيئة  مثاًل  بينما  والأزهرية،  احلكومية 
جنيه،  مليون   750 تخطت  ديون  عليها  املدار�س،  بناء  تتوىل 
مليار  حوايل  التعليم  وزارة  ميزانية  يف  املت�شمنة  وميزانيتها 
ون�شف املليار فقط. كما اأن بند الأجور وحده يلتهم ما يزيد 
على  ينفق  امليزانية  من  يتبقى  وما  الإنفاق،  من   % 85 على 
وجتهيزات  وكتب  اأبنية  من  الأخرى  التعليمية  اخلدمات  كافة 
واأن�شطة طالبية. وبح�شبة ب�شيطة جند اأن ما ينفق على كل تلميذ 
م�رشي حوايل 650  جنيًها فقط، بينما يف الدول املتقدمة ي�شل 

يف املتو�شط اإىل 4 اآلف دولر".

وعن اأزمة الدرو�س اخل�شو�شية، خا�شة بعد اأن ترددت اأرقام 
�شخمة عن حجم ما يدفع لها، وهل هناك نية ملزيد من الت�شدد 
عرب جمل�س ال�شعب للحد من تلك الظاهرة؟.. قال د. الفيومي: 
لدينا قانون يجرم الدرو�س اخل�شو�شية لكنه ل يطبق ول اأ�شتطيع 
اأن اأطالب مبزيد من الت�رشيعات، لأن املطلوب احلقيقي هنا هو 
تغيري نظام التعليم بالكامل، فالو�شع مل يعد يتحمل املزيد من 
حماولت الرتقيع اجلزئي. فالكارثة احلقيقية يف تلك الدرو�س 
اأف�شدت ما تبقى من النظام التعليمي يف م�رش، واأ�شبحت  اأنها 
نظاًما موازًيا يلتهم ميزانية تكاد تقرتب من ميزانية الوزارة، 
17 مليار جنيه  اإىل  الرقم قد و�شل  اأكرث كان  اأو  ومنذ عامني 
تدفع للدرو�س اخل�شو�شية �شنوًيا، والبع�س يوؤكد اأنها و�شلت 
اإىل 25 ملياًرا تذهب جليوب املدر�شني الذين من املفرت�س اأنهم 

على  م�رشوفاتها  تزيد  الباقية  واملدار�س  جنيه،   1500 من 
من  اأعلى  جودة  حققنا  نحن  ذلك  ورغم  متفاوتة،  بن�شب  هذا 
على  فيها  تنفق  اإنها  الوزارة  تقول  التي  احلكومية  املدار�س 
يتلقاه  ما  يوازي  ل  رقم  وهو  جنيًها،   3250 حوايل  التلميذ 
باقرتاح  التقدم  يف  جدًيا  نفكر  ونحن  خدمة.  من   التلميذ 
هذا  مبوجب  نحن  نتوىل  به،  التعليم  جلنة  عرب  ال�شعب  ملجل�س 
تدفع  اأن  الدولة، على  بدياًل عن  التعليم  تقدمي خدمة  القرتاح 
 لنا الدولة تلك التكلفة، لكن طبًقا ملنظومتنا نحن كتعليم خا�س.

وملاذا  �شيختلف؟..  الذي  وما  ال�شوؤال:  من  لبد  كان  هنا، 
الإجابة:   فكانت  التعليم؟..  وزارة  تف�شل  بينما  اأنتم  تنجحون 
وزارة التعليم لديها نظام اإداري مت�شخم ومدر�شون ل يعملون 
ويتقا�شون مرتبات تلتهم مع امل�شت�شارين والإداريني اأكرث من 
80 % من ميزانية التعليم، كما اأن الإدارة يف القطاع اخلا�س 
اأن  كما  لتاأهيله،  و�شوًل  املدر�س  اختيار  من  بدًءا  خمتلفة 
لتحقيق اجلودة رغم  الإثابة والعقاب �شديد الإحكام. ون�شعى 
اأن التقدم لها يكلفنا الآن اأكرث من خم�شني األف جنيه، ورغم ذلك 
اأكرث، والتقرير الأخري لهيئة  فاإقبال املدار�س اخلا�شة عليها 

اجلودة يوؤكد ذلك.

والآدمي  ال�شحي  املناخ  بداية  للتلميذ  توفر  خدمة  نقدم  نحن 
والف�شول  كالأن�شطة  الأخرى  واخلدمات  املبنى  يف  للتعليم 
وحتى الكثافة املعقولة والتي تختلف ح�شب م�شتوى املدر�شة، 
الأجنبية،  اللغات  يف  خا�شة  اأعلى  تعليمية  مواد  وبالتاأكيد 
وبع�س املدار�س تعطي لغة ثالثة وهذا من �شاأنه اإك�شاب التالميذ 
واملدر�شني  الكمبيوتر  اأجهزة  بخالف  اأكرث،  علمية  مهارات 
 الأكفاء. ولول اإدراك الأهايل جودة ما نقدمه ملا اأقبلوا علينا.
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